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Postavitev začasnega zastopnika
po 51. členu ZUP

Št. 363-4/00-01 Ob-33340
Upravna enota Ptuj, Oddelek za okolje in

prostor, izdaja v denacionalizacijski zadevi
podržavljenega premoženja Gerečnik Jurija
in Terezije, v kateri je vložil denacionalizacij-
sko zahtevo dr. Justus Bartlewski iz Nemči-
je, Marien Str. 1, D-7000 Stuttgart, na pod-
lagi 1. odstavka 55. člena zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št.
47/86 p.b.) v zvezi s 324. členom zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99), po uradni dolžnosti naslednjI

sklep
1. V denacionalizacijski zadevi podržav-

ljenega premoženja Gerečnik Jurija in Tere-
zija, stanovanjske hiše z gospodarskim po-
slopjem Rogozniška c. 12 na Ptuju, št. zade-
ve 363-4/00-01, se ker je prebivališče vla-
gatelja denacionalizacijske zahteve Justusa
Bartlewski iz Nemčije neznano, v Sloveniji pa
nima pooblaščenca, postavi začasni zastop-
nik, Boris Miočinovič, roj. 22. 8. 1953, sta-
nujoč Cankarjeva ul. 6, Ptuj, diplomirani prav-
nik, zaposlen v Upravni enoti Ptuj.

2. Začasni zastopnik mora zastopanje v
denacionaliazcijskem postopku opraviti
vestno in po najboljših močeh ter poskrbeti
za varstvo pravic denacionalizacijskih upra-
vičencev. Funkcija začasnega zastopnika
traja, dokler vlagatelj denacionalizacijske
zahteve ne določi novega pooblaščenca v
Sloveniji.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pri-

tožba (222. člen zakona o splošnem uprav-
nem postopku).

Sodni register

CELJE

Rg-4052
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03129 z dne 24. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07041/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča komanditno družbo s te-
mile podatki:

Matična št.: 1470833
Firma: BOGATAJ, gostinstvo, trgovi-

na, storitve, k.d.
Skrajšana firma: BOGATAJ, k. d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3320 Velenje, Šaleška ce-

sta 16
Ustanovitelja: Bogataj Nikolaj, Velenje,

Šaleška cesta 16, vstop 29. 10. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem
in Golob Iztok, Velenje, Cesta Borisa Kraig-
herja 6/b, vstop 29. 10. 1999 vložek 300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Bogataj Nikolaj, imenovan 29.
10. 1999, zastopa družbo brez omejitev
kot komplementar.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodela-
va krzna, proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
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vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5521 Dejavnost planinskih in mladin-
skih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za

trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih sa-
lonov; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 opravlja
družba vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 opravlja druž-
ba le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro 74.12 opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro 74.14 opravlja družba vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-4217
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00563 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa AVTO PRINC, trgovina in
servis, d.o.o., Teharje, Bukovžlak 63a,
sedež: Bukovžlak 63a, 3221 Teharje,
pod vložno št. 1/01958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 4. 6. 1999, dejav-
nosti in povečanje osnovnega kapitala druž-
be z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5387256
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gobec Gregor, Celje, Be-

zenškova 12, vstop 3. 7. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-

niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve  za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

KRANJ

Rg-749
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/02056 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ZEL SAD, podjetje za trgo-
vino, d.o.o., sedež: Pot za krajem 24,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06049/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo druž-
benika, družbene pogodbe z dne 20. 9.
1999 in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 1201697
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zevnik Marko, Kranj, Ljub-

ljanska cesta - Del 40, vstop 25. 3. 1999,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvdonja trajnega peciva in slaš-
čic; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5510 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
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mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55510 Dejavnost menz;
6022 Dejavnost taksistov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1999:
15812 Dejavnost slaščičarn; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 6022 Stori-
tve taksistov.

Rg-3818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/00083 z dne 26. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ESSEX 2000, transport,
posredništvo in trgovina, d.o.o., sedež:
Kokra 70, 4206 Zg. Jezersko, pod vlož-
no št. 1/06116/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in os-
novnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 1254014
Ustanovitelji: Hartman Jožef in Hartman

Gaber, izstopila 7. 1. 2000 in Novak Irena,
Žabnica, Zg. Bitnje 226, vstop 11. 12.
1997, vložek 4,399.333 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02098 z dne 4. 1. 2000 pod
št. vložka 1/00989/03 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5351600005
Firma: B & B, d.o.o., Strokovna šola za

izobraževanje in usposabljanje v cest-
nem prometu AVTOŠOLA B & B, Škofja
Loka

Skrajšana firma: B & B, d.o.o., AVTOŠO-
LA B & B, ŠKOFJA LOKA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 13
Ustanovitelj: B & B, d.o.o., Strokovna

šola za izobraževanje in usposabljanje v
cestnem prometu, Kranj, Begunjska ulica
10, vstop 3. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lotrič Branko, Kranj, Ručigajeva 13,
vstop 3. 5. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa, 2215 Drugo založništvo; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 8041 Dejav-

nost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

MARIBOR

Rg-16
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/03085 z dne 30. 11. 1999
pod št. vložka 1/10732/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža z
Okrožnega sodišča Celje, spremembo se-
deža, osnovnega kapitala in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1461923
Firma: GORENJE INTERIERI, proizvod-

nja in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: GORENJE INTERIERI,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 102,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gorenje, gospodinjski apa-

rati, d.d., Velenje, Partizanska 12, vstop 21.
9. 1999, vložek 102,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krebl Rudi, Mislinja, Šentilj 47, ime-
novan 21. 9. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju, pod vlož-
no številko Rg 1/7023-00 s firmo Gorenje
Interieri, d.o.o., Velenje, Partizanska 12.

Rg-3339
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 1999/02990 z dne 19. 1.
2000 pri subjektu vpisa MERINKA - DEL-
NICA, družba pooblaščenka, d.d., sedež:
Žitna ulica 12, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10473/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1316923
Osnovni kapital: 116,596.000 SIT.

Rg-3401
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 1999/03234 z dne 4. 1. 2000
pri subjektu vpisa ETF - SL, družba za uvoz
in izvoz, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Loška ulica 10, 2000 Maribor, pod

vložno št. 1/09415/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5877644
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Rajbar Emilu, ki je bil razrešen
31. 12. 1999.

Rg-3471
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 1999/03253 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/10763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1471198
Firma: ART - K, poslovne dejavnosti,

d.o.o.
Skrajšana firma: ART - K, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Na griču 47
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Davorin, Maribor, Na

griču 47, vstop 11. 1. 2000, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Davorin, Maribor, Na griču 47,
imenovan 11. 1. 2000, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 2000: 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro dejavnosti K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

NOVO MESTO

Rg-1352
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 1999/00981 z dne 5. 1.
2000 pod vložno št. 1/04160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1490516
Firma: BOBIČ, Mesarstvo, d.o.o.,

Škocjan
Skrajšana firma: BOBIČ, d.o.o., Škocjan
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 12013/1999 Rg-6427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog RADIOTEL, trgovina in inže-
niring, d.o.o., za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe RADIOTEL, trgovina in inže-
niring, d.o.o., objavlja sklep:

RADIOTEL, trgovina in inženiring,
d.o.o., reg. št. vl. 1/26955/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 28. 10. 1999.

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

Ustanovitelji so družba SMART COM,
družba za proizvodnjo in prodajo informacij-
skih in telekomunikacijskih sistemov, Ljub-
ljana, d.o.o., Brnčičeva 45, Filip Remškar,
Cesta na Brdo 155, Ljubljana, Boris Ore-
hek, Frankovo naselje 67, Škofja Loka in
Marko Fojkar, Šolska ulica 1, Ljucija, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku vse ostalo premoženje v celoti prev-
zamejo družbeniki skladno s sklepom skupš-
čine z dne 28. 10. 1999.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

V objavi začetka stečajnega postopka nad
dolžnikom Ingen, Gradbeni inženiring, d.o.o.,
Piran, Fornače št. 33, Piran, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne 28. 7.
2000, S-32795, St 29/2000, se podpis na
koncu popravi in se pravilno glasi:

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2000

Uredništvo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8275 Škocjan, Škocjan 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bobič Matej, Škocjan, Škoc-

jan 52, vstop 9. 12. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobič Matej, Škocjan, Škocjan 52,
imenovan 9. 12. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0142 Storitve za živinorejo, razen veterinar-
skih storitev; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proiz-
vodnja drugih živil, d.n.; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-

bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Akt o ustanovitvi z dne 9. 12. 1999.

PTUJ

Rg-2101
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00645 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa Steklo, Petovar & Co., po-
sredništvo, k.d., Ormož, sedež: Kolodvor-
ska 7, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/09636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in čistopis
družbene pogodbe z dne 9. 7. 1999 s te-
mile podatki:

Matična št.: 1404245
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 45440

Soboslikarska in steklarska dela.

SLOVENJ GRADEC

Rg-2867
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1998/00501 z dne 1. 2.
2000 pri subjektu vpisa SAD TRANS, med-
narodna špedicija in transportno podje-
tje, d.o.o., sedež: Stari trg 307/a, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/07567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti, za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5593107
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Brda 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sienčnik Trans G.M.B.H.,

Eberndorf, Avstrija, vstop 13. 3. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sienčnik Štefan, Ebendorf, Avstrija, ime-
novan 13. 3. 1992, zastopa družbo brez
omejitev in direktor Brlek Milan, Slovenj Gra-
dec, Brda 13, imenovan 29. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev do višine 100.000
SIT; za posle, ki predstavljajo višji znesek,
mora imeti pisno pooblastilo družbenika.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 2000: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom po-

vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Razglasi sodišč
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St 1/97 S-33138
To sodišče je v stečajni zadevi oprav. št.

St 1/97, nad dolžnikom VO TEH podjetje
za tehnologijo, inženiring in marketing,
d.o.o., Veliki Okič 4/b – v stečaju razpi-
salo narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev za dne 27. 9. 2000 ob 9. uri v
sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 7. 2000

St 170/2000 S-33139
To sodišče je s sklepom z dne 18. 7.

2000 pod opr. št. St 170/2000 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Elan LINE, tovarna športnih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, matič-
na številka 5451779, šifra dejavnosti
36.400.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno ta-
kso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago  terjatve in njeno viši-
no ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (18.
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 in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani 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
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Color Tovarna barv in lakov, d.d., Ce-
sta kom. Staneta 4, Medvode,

– Factor Banka, d.d., Železna cesta 16,
Ljubljana,

– Swaty Tovarna umetnih brusov, d.d.,
Titova 60, Maribor,

– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper,

– predstavnik delavcev Izidor Ručigaj,
Cesta revolucije 2, Jesenice.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2000

St 22/2000 S-33140
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:

1. Da je s sklepom St 22/2000 z dne
21. 7. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Opekarna – Rudnik Brežice,
d.d., Šentlenart 71, Brežice. Matična šte-
vilka 5232295, šifra dejavnosti 26400.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Zdravko Groboljšek, univ. dipl. prav. iz
Sevnice.

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

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

5. Narok za preizkus terjatev bo dne 22.
11. 2000 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
tukajšnjega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 7. 2000

St 8/97 S-33141
To sodišče je s sklepom št. St 8/97 z

dne 12. 7. 2000 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Farmatin podjetje za
kmetijsko proizvodnjo trgovino na de-
belo in drobno Brežice, d.o.o., Cundro-
vec 21.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 7. 2000

St 19/2000 S-33142
I. Začne se stečajni postopek zoper dolž-

nika Mesnina, z.b.o., Otiški vrh 168, Šent-
janž pri Dravogradu, matična številka
5141931, šifra dejavnosti 15.110.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: Mesni-
na, z.b.o., Otiški vrh 168, Šentjanž pri Dra-
vogradu – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Tone Kozelj, odvetnik iz
Slovenj Gradca, Glavni trg 39.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. 11. 2000 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajš-
njega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 7. 2000

St 15/2000 S-33143
Postopek prisilne poravnave nad dolžni-

kom PRINT proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Pot ob Homšnici 13, Slo-
venj Gradec, ki ga je Okrožno sodišče v
Slovenj Gradcu začelo s sklepom St
15/2000, dne 23. 6. 2000, se zaradi umi-
ka predloga ustavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 7. 2000

St 38/2000 S-33144
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

38/2000 z dne 14. 7. 2000 stečajni po-
stopek nad dolžnikom KAŠTA, d.o.o., Kam-
nik, Kotarjeva 8, zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžniko-
va terjatev do J&A GROS, d.o.o., Godič 75
A, Stahovica v višini 73.480 SIT, s p.p.
prenese na Občino Kamnik, brez prevzema
obveznosti.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2000

St 45/2000 S-33193

I. To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Zlatorog gostinstvo, d.o.o., Maribor,
Ul. 10. oktobra 9, dne 11. 9. 2000 ob 12.
uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2000

St 69/2000 S-33194
To sodišče je s sklepom opr. št. St

69/2000 z dne 27. 7. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom APIS
živilska industrija in trgovina, Štrihovec
15, Šentilj ter odredilo imenovanje upni-
škega odbora v sestavi:

1. Grafem, d.o.o., Tržaška c. 23, Maribor,
2. Jadran, d.d., Partizanska c. 69, Se-

žana,
3. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-

jeva 3, Maribor,
4. Republika Slovenija, ki jo zastopa Dr-

žavno pravobranilstvo RS, Oddelek v Mari-
boru, Glavni trg 17/b, Maribor,

5. Jožef Božnik, delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se

določi Vero Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena
v Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24,
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 Republike Slovenije.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
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V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 7. 2000

St 169/2000 S-33195
To sodišče je s sklepom St 169/2000

dne 25. 7. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Testilna Medvode industri-
ja tehničnega tekstila, d.d., Medvode,
Barletova 4, matična številka: 50006198,
šifra dejavnosti: 17.540.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rino Pilej iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 10. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

St 113/2000 S-33309
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.

2000 pod opr. št. St 113/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Maj-
čev dvor Gostinstvo, turizem in trgovina,
d.o.o., Industrijska c. 3, Radomlje, matična
številka 5919975, šifra dejavnosti 55.301.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Marinc iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Induplati Holding, d.d., Zg. Jarše,
Kamniška 24, Domžale,

– Strašek Štefan, s.p., Mesarija, Stari
trg 11, Slovenske Konjice,

– Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Prodnik, d.o.o., Savska c. 34, Dom-

žale,
– Selan Milena, Sanadole 15a, Ko-

menda.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 10. 7. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 2000

St 48/2000-IO S-33310
To sodišče je s sklepom opr. št. St

48/2000 z dne 28. 7. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Bom-
bažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d.,
Predilniška c. 16, Tržič, matična št.
5033268, šifra dejavnosti 17.400.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

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

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

Člani upniškega odbora so:
– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Kranj,

Bleiweisova 20, Kranj,
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejav-

nosti, Kotnikova 5, Ljubljana in Ministrstvo
za finance, Župančičeva ul. 3, Ljubljana,

– Probanka, d.d., Gosposka 23, Maribor,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana, Cesta ljub-

ljanske brigade 11, Ljubljana,
– Nevenka Jerič, Visoče 14, Tržič –

predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 28. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 7. 2000

Izvršbe in zavarovanja

In 54/99 IZ-8860
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi Okrajnega sodišča v Brežicah opr. št.
In 54/99 z dne 4. 5. 2000 je bilo v izvršilni
zadevi upnika Komunalno stanovanjsko po-
djetje Brežice, d.d., Cesta prvih borcev 9/1,
Brežice, zoper dolžnico Elo Koželj, Kregar-
jeva 1, Brežice, zaradi izterjave denarne ter-
jatve v znesku 69.416,50 SIT s pripadki,
dne 5. 6. 2000 zarubljeno stanovanje št.
29 v šestem nadstropju stanovanjske hiše
Kregarjeva 1, Brežice, v izmeri 58,21 m2, ki
je na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
51620/141/93 z dne 19. 10. 1993 last
dolžnice Ele Koželj. Stanovanjska hiša stoji
na parc. št. 1/19 vpisani pri vl. št. 347 k.o.
Trnje.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 6. 2000

In 50/99 IZ-8861
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi Okrajnega sodišča v Brežicah opr. št.
In 50/99 z dne 4. 5. 2000 je bilo v izvršilni
zadevi upnika Komunalno stanovanjsko po-
djetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9/1,
Brežice, zoper dolžnika Karla Račiča, Šol-
ska 8, Brežice, zaradi izterjave denarne ter-
jatve v znesku 61.315,40 SIT s pripadki,
dne 5. 6. 2000 zarubljeno stanovanje št.
10 v tretjem nadstropju stanovanjske hiše
Šolska 8, Brežice, v izmeri 50,48 m2, ki je
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
36201/115/93 z dne 28. 9. 1993 last dol-
žnika Karla Račiča. Stanovanjska hiša stoji
na parc. št. 386 vpisani pri vl. št. 477 k.o.
Brežice.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 6. 2000

Z 2000/140 IZ-6316
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/140 z dne 18. 5. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje d.d. Vo-
dnikova 2, Celje, zoper dolžnika Labrex
d.o.o. Celje, Partizanska 53, in zoper za-
stavitelja Šeško Mirana, Partizanska 53,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnika v višini 150.000 DEM s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opra-
vilo rubež in popis nepremičnine trosobne-
ga stanovanja, ki se nahaja v stanovanjski
hiši Ljubljanska 54, Celje, v devetem nad-
stropju, v izmeri 70,53 m2, katerega la-
stnik je zastavitelj Šeško Miran do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 5. 1999

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 5. 2000

Z 161/2000 IZ-6390
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 161/2000 z dne 25. 5. 2000, v
izvršilni zadevi upnika Krekova banka,
Slomškov trg 18, Maribor, zoper dolžnika
in zastavitelja TINK d.o.o. Kosovelova 16,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnika v višini 45,000.000 SIT
s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
poslovnih prostorov v Celju, Kosovelova
16, v skupni izmeri 347,70 m2, ki se naha-
ja v I. nadstropju poslovne stavbe, št. sob
od 1-16 s pripadajočim hodnikom in sora-
zmernim deležem na funkcionalnem zem-
ljišču, kletnih prostorih, stopnišču in pod-
strešju, kar predstavlja 28/589% celotne
stavbe, ki stoji na parc. št. 372 vl. št. 116
k.o. Celje, katere lastnik je dolžnik na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 28. 12.
1998.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 5. 1999
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I 98/3341 IZ-6532
Okrajno sodišče v Celju je na podlagi

pravnomočnega sklepa o izvršbi opr. št.
I 98/3341, izdanega dne 5. 11. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Prizma Commerce
d.o.o., Ljubljana, zoper dolžnico Miglič Ve-
ro, Opekarniška 12d, Celje, zaradi izterjave
denarne terjatve z rubežem, cenitvijo in pro-
dajo nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, po 211. členu ZIZ na naroku dne
17. 3. 2000 opravilo rubež nepremičnine
stanovanja št. – 9 nadstr. V izmeri 38,89 m2,
v stanovanjski hiši Opekarniška 12d, Celje,
last Miglič Vere na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 11. 1993.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2000

Z 2000/166 IZ-8888
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/166 z dne 14. 6. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Merkur Trgovina in
storitve d.d. Naklo, Cesta na Okroglo 7,
zoper dolžnika in zastavitelja Gradis Grad-
beno podjetje Celje, Ul. XIV. divizije, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
do dolžnika v višini 30,000.000 SIT s po-
godbeno dogovorjenimi pripadki z ustanovi-
tvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine:

- poslovnega prostora L 143 v izmeri
30,85 m2 in pokritega dela terase oziroma
del skupnega hodnika št. 155 v izmeri
6,28 m2;

- poslovnega prostora L 144 v izmeri
30,85 m2 in pokritega dela terase oziroma
del skupnega hodnika št. 155 v izmeri
6,28 m2;

- poslovnega prostora L 145 v izmeri
30,85 m2 in pokritega dela terase oziroma
del skupnega hodnika št. 155 v izmeri
6,28 m2;

- poslovnega prostora L 150 v izmeri
45,10 m2 in pokritega dela terase oziroma
del skupnega hodnika št. 155 v izmeri
9,42 m2,

ki so zgrajeni do tretje razširjene faze v
pritličju večnamenskega poslovnega objek-
ta – Tri Lilije v Debru, ki v naravi stoji na
parc. št. 71/3, del parc. št. 68/4, parc. št.
91/11, parc. št. 99/20, parc. št. 884/9,
parc. št. 73/4 in parc. št. 68/1, vse k.o.
Debro, ter so razvidni iz etažnega načrta št.
6/97 z dne 26. 6. 1997 in so last dolžnika
kot zastavitelja in investitorja.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2000

Z 2000/000139 IZ-6475
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah Z 2000/000139 z dne 1. 6.
2000 in rubežnega zapisnika z dne 1. 6.
2000 je nepremičnina dolžnika oziroma za-
stavitelja Nade Goriup, Homec, Bolkova 3a,
in Borisa Goriupa, Homec, Bolkova 32, in
sicer stanovanje št. 8, na naslovu Bolkova
3a, Homec, 1235 Radomlje, v izmeri 81 m2,
ki sestoji iz dnevne sobe s kuhinjo in jedilni-

co, spalnico, dveh otroških sob, kopalnice,
WC, shrambe in predprostora z ograjenim
atrijem. K stanovanju pripada tudi soupora-
ba skupnih prostorov delov in naprav ter
funkcionalnega zemljišča ter parkirnega pro-
stora z oznako št. 8. Stanovanje predstavlja
1178/10000 zarubljena v korist upnika Dar-
ka Goriupa, Cesta Štuparja 23, Ljubljana,
za terjatev v višini 147.000 DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00138 IZ-6476
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00138, ki ga je dne 2. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju v Trzinu z ozna-
ko B 1-L4-II-1 v velikosti 50,04 m2 s klet-
nim prostorom v velikosti 2,73 m2 in parkir-
nim mestom 16, stoječe na parceli
119/27, 119/28, 119/7, 111/4, 113/6,
1600/8, 111/1, 113/1, 120/4 vse k.o.
Trzin, ki je last dolžnika in zastavitelja, za-
stavna pravica v korist upnika Banka Dom-
žale d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Dom-
žale, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00160 IZ-6477
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00160, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z oz-
nako N 15 – v I. nadstropju v skupni izmeri
39,40 m2 in parkirnim prostorom v kleti z
oznako P – 21, vse locirano v Poslovno
prodajnem centru C 12 v Domžalah, Brez-
nikova 15, stoječem na parc. št. 1940/1,
1942/28 in 1944/30, vpisanih v vl. št.
4411 k.o. Domžale, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnika Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2000

Z 2000/00166 IZ-6478
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00166, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na lokalu B1-L3-P-LK3, v pro-
dajni površini 38,83 m2 pritličje in 39,91
m2, v kleti ter parkirno mesto št. 135 v
garažni kleti, ki leži na parcelnih številkah
111/1, 113/1, 120/4, 111/4, 113/6,
1600/8, 119/27 in 119/28 k.o. Trzin, ki
je last dolžnika in zastavnega dolžnika, za-
stavna pravica v korist upnika Banka Dom-
žale d.d. Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Dom-
žale, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2000

Z 2000/00172 IZ-8898
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00172, ki ga je dne 15. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila

ustanovljena na trisobnem stanovanju v Trzi-
nu z oznako B1-L2D-D-IV-1, stoječem na
parc. št. 119/27, 119/28, 119/7, 111/4,
113/6, 1600/8, 111/1, 113/1, 120/4,
vse k.o. Trzin. Stanovanje je v velikosti
69,75 m2, s kletnim prostorom 2,49 m2 in
parkirnim mestom 67 v garažni kleti, ki je
last dolžnika in zastavitelja, zastavna pravica
v korist upnika Banka Domžale d.d., ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 6,650.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 6. 2000

Z 2000/00148 IZ-8899
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00148, ki ga je dne 15. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju na
naslovu Ljubljanska 97, Domžale, v 1. nad-
stropju št. 8, s površino 40,35 m2 in s klet-
nim prostorom št. 8, stoječe na parcelah št.
3910/2, 3010/1, 3914, 3915, 3909/1,
3911/1, 3911/2, 3911/3 3908, 3891
k.o. Domžale, ki je last dolžnika in zastavne-
ga dolžnika, zastavna pravica v korist upni-
ka Banka Domžale d.d. Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 6. 2000

Z 2000/00175 IZ-8908
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00175,

ki ga je dne 19. 6. 2000 izdalo Okrajno sodi-
šče v Domžalah, je bila ustanovljena na po-
slovnem prostoru, ki se nahaja v prvem nad-
stropju poslovno stanovanjskega objekta
SPB-1/II – jederni del označen kot el. D med
osmi enta in tri, kateri je sedaj označen z
naslovom Domžale, Ljubljanska 84 in stoji na
parcelnih številkah 3859, 3860, 3861/1,
3862, 3863/1, 3868, 3869, 3874, 3871,
3870, 3873, 3875, 3872, 3877, 3879,
3878, 3876, 3881, 3882, 3883, 3880/1,
3880/2, 3885, 3884, 3169 k.o. Domžale.
Dejanska površina tega poslovnega prostora
znaša 187,15, po podatkih pogodbe številka
E-13/90 z dne 5. 9. 1990 pa je navedeno,
da površina znaša le 150 m2, ki je last, zastav-
na pravica v korist upnika Banka Domžale
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 6. 2000

Z 2000/00184 IZ-8907
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00184, ki ga je dne 19. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru, ozna-
čen z oznako N 21-II. nadstropje, v poslov-
no prodajnem centru C 12 – Breza center,
ki leži na parcelah št. 1939/1, 1939/9,
1939/13, 1939/15, 1940, 1944/29,
1939/14, 1939/26, 1939/27, 1943/7
(vložek št. 4411 k.o. Domžale), v skupni
izmeri 29,50 m2, ki je last dolžnika in za-
stavnega dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale d.d. Domžale,
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bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 20.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 6. 2000

Z 2000/00018 IZ-8879
Nepremičnine, ki v naravi predstavljajo

poslovne prostore, ki se nahajajo v pritli-
čju stanovanjskega objekta v Idriji, Rožna
15, v skupni izmeri 56,86 m2 skupaj s
pravico souporabe skupnih prostorov, de-
lov in naprav stanovanjske hiše, ki so
predmet kupne pogodbe, sklenjene med
Tomažem Kogejem, Nova vas pri Cerknici
18, Matjažem Kogejem, Rakek, Ljubljan-
ska c. 26 in Davorinom Kogejem, Rakek,
Gasilska c. 9, kot prodajalci in Numero 3,
Podjetjem za financiranje in knjigovodske
storitve d.o.o. Idrija, Mestni trg 11, ki jo
zastopa direktor Emil Kožman kot kup-
cem dne 15. 5. 2000, so zarubljene na
podlagi sporazuma in zavarovanja in na
podlagi sklepa tega sodišča oprav. št. Z
18/2000 z dne 29. 5. 2000, v zavarova-
nje terjatev upnika, in sicer Nove KMB
d.d. Nova Gorica, Podružnica Idrija, v vi-
šini 6,290.000 SIT s pp, po notarskem
zapisu notarja Andreja Rozmana iz Idrije,
Lapajnetova 39 z dne 26. 5. 2000, Sv
204/2000.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 30. 5. 2000

Z 155/2000 IZ-6535
Dolžnica: Konfekcija Anja, d.o.o.,

Kamniško-Zasavskega odreda 10, Kamnik
Zastavnik: Janez Škrbinc, Kamni-

ško-Zasavskega odreda 10, Kamnik
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnikce Nove Ljubljanske Banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zasto-
pa odvetnik Boris Bavdek, z zavarovanjem
denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s
pp pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 213/2000 z
dne 26. 4. 2000, in sicer na stanovanju št.
22, v izmeri 40,35 m2 s pripadajočim klet-
nim prostorom št. 22 v izmeri 4,42 m2 v
večstanovanjski stavbi na naslovu Klavčiče-
va 2, Kamnik, lociranem v 3. nadstropju
bloka, ki stoji na parceli št. 1221/4 k.o.
Podgorje.

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

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 6. 2000

Z 2000/00268 IZ-4572
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00268 z dne
21. 3. 2000 je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 10, v skupni izmeri
46.68 m2 v II. nadstropju v večstanovanjski
hiši v Mariboru, Smetanova ul. 68a, ki stoji
na parc. št. 1207, k.o. Koroška vrata, ki je
last Majde Kobale do celote, dne 21. 3.
2000 na naroku zarubljena v korist upnika,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-
sku 155.000 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2000

Z 2000/00132 IZ-4573
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00132 z dne
21. 3. 2000 je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 2 v II. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Partizanska c. 6, v
skupni izmeri 85,56 m2, k.o. Maribor-Grad,
ki je last Smiljana Morija do celote, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1.
2000, dne 21. 3. 2000 na naroku zarublje-
na v korist upnika, zaradi izterjatve denarne
terjatve v znesku 6,529.250 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2000

Z 2000/00450 IZ-6292
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00450 z dne
12. 5. 2000 je bila nepremičnina

- trisobno stanovanje št. 6, v skupni
izmeri 67,48 m2, v IV. nadstropju v večsta-
novanjski hiši, Krekova 17, Maribor, kate-
ro stoji na parceli št. 1403 k.o. Mari-
bor-Grad in katerega izključna lastnica je
zastaviteljica Diana Mureškič na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 10. 1997,
sklenjene s prodajalcem Milanom Karažin-
cem, na naroku zarubljena, vse v korist
upnika Raiffeisenbank Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. Gen.mn.b.H., Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Avstrija, zaradi izterjave denar-
ne terjatve v znesku 245.000 ATS v tolar-
ski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 2000

Z 2000/00277 IZ-6345
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora štev.
SV 180/2000 z dne 3. 3. 2000, s sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00277 z dne
9. 5. 2000 odredilo rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiško knjigo:

- stanovanje št. 9 v večstanovanjski hiši
na Cafovi ul. 6 v Mariboru, v izmeri
78,90 m2, ki je last Nevena Salamunića na
podlagi prodajne pogodbe št. 1066/91 z
dne 21. 12. 1991 in

- stanovanje v Slovenski ulici 38 v Mari-
boru, v izmeri 46.37 m2, ki je last Nevena
Salamunića na podlagi prodajne pogodbe
št. 968/91 z dne 14. 12. 1991.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2000

Z 2000/00405 IZ-6349
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00405 z dne
23. 5. 2000 je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 1, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Groharjeva 7, v veliko-
sti 43,57 m2, ki je last Fride Malek do celo-
te, dne 23. 5. 2000 na naroku zarubljena v
korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Ja-
gerberg, Wolfsberg, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
295.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2000

In 97/00277 IZ-6384
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 97/00277 z

dne 17. 11. 1998 je bilo v izvršilni zadevi
upnika Probanka d.d., Gosposka 23, Mari-
bor, proti dolžnikom: Franc Hamer, Pesni-
ca 15, Pesnica, Berta Hamer, Pesnica 15,
Pesnica, Marjan Petek, Pesnica 51a, Pe-
snica, Marija Ivanuša, Mladinska ul. 2, Mari-
bor, Andrej Ivanuša, Mladinska ul. 2, Mari-
bor, Matjaž Ivanuša, Mladinska ul. 2, Mari-
bor, zaradi izterjave denarne terjatve v zne-
sku 15,420.966 SIT s pripadki, zarubljeno
dne 18. 5. 2000

- poslovni prostor I in II v objektu C “Pri-
stan“ v skupni izmeri 29,10 m2,

- stanovanje št. 12 v skupni izmeri
185,32 m2 v II. nadstropju stanovanjske hi-
še Mladinska 2, Maribor

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00402 IZ-6389
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 232/2000 z dne 23. 3. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00402, dne 29. 5. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo:

I. pisarniškega prostora z oznako P 33b,
v izmeri 63,65 m2, ki se nahaja v I. nadstro-
pju poslovnega objekta BDC na Tržaški ce-
sti 65 v Mariboru, stoječega na parc. št.
565/5 pri vl. št. 675 k.o. Razvanje, last
dolžnika Fibkomerc d.o.o. Maribor, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. N-1798 z
dne 10. 3. 1998, sklenjene s prodajalcem
SPZ, podjetje za svetovanje, posredovanje,
zastopstvo d.o.o. Ljubljana,

II. desetih stanovanj, last zastavitelja
Branka Fingušta, Lešnikova ul. 8, Hotinja
vas, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 4. 1997, sklenjene s prodajalcem
Yuconta d.o.o. Laško:

- dvosobnega stanovanja št. 1 v izmeri
60,20 m2 v pritličju in dvosobnega stanova-
nja št. 24 v izmeri 56,64 m2 v IV. nadstropju
stanovanjske hiše v Rušah, Ul. Črnkovih 1,
stoječe na parc. št. 706, pripisani k vl. št.
1052 Ruše;

- dvosobnega stanovanja št. 17 v izmeri
64,27 m2 v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Rušah, Ul. Ruške čete 12, stoječe na
parc. št. 604/4, pripisani k vložni štev.
1019 k.o. Ruše;

- trisobnega stanovanja št. 13 v izmeri
72,06 m2 v III. nadstropju stanovanjske hiše
v Rušah, Ul. Ruške čete 16, stoječe na
parc. št. 594/2, pripisani k vložni štev.
1019 k.o. Ruše;

- dvosobnega stanovanja št. 2 v izmeri
55,77 m2 v pritličju stanovanjske hiše v Ru-
šah, Ul. Ruške čete 2, stoječe na parc. št.
680/2, pripisani k vložni štev. 1052 k.o.
Ruše;

- enosobnega stanovanja št. 1 v izmeri
36,81 m2 in enosobnega stanovanja št. 2 v
izmeri 41,82 m2, v pritličju stanovanjske hi-
še v Rušah, Dobrava 8, stoječe na parc. št.
152, pripisani k vl. št. 1051 k.o. Ruše;

- enosobnega stanovanja št. 1 v izmeri
38,64 m2, v pritličju stanovanjske hiše v
Rušah, Kopališka 5, stoječe na parc. št.
38/2, pripisani k vl. št. 1050 k.o. Ruše;
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- trisobnega stanovanja št. 2 v izmeri
71,57 m2 v pritličju stanovanjske hiše v Ru-
šah, Ul. Ruške čete 5, stoječe na parc. št.
608, pripisani k vložni štev. 1019 k.o. Ruše;

- dvosobnega stanovanja št. 8 v izmeri
51,75 m2 v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Rušah, Ul. Pohorskega bataljona 4, stoje-
če na parc. št. 949, pripisani v vl. št. 1052
k.o. Ruše,

v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka d.d. Maribor d.d. v višini
500,000.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2000

Z 2000/0517 IZ-6451
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora štev.
SV 330/2000 z dne 21. 4. 2000, sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00517 z dne
30. 5. 2000 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja v
hiši Košaški dol 3 v pritličju levo, ki stoji na
parceli številka 220 stavbišče, pripisani k
vlož. štev. 48 k.o. Košaki in obsega
41,85 m2, to je kuhinjo v izmeri 11,02 m2,
sobo v izmeri 16,81 m2, shrambo v izmeri
1,17 m2, kopalnico v izmeri 4,70 m2, pred-
sobo v izmeri 4,05 m2 in pomožni prostor
(drvarnica) v izmeri 4,10 m2, katere lastnik
je dolžnik in zastavitelj na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 3. 4. 2000, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Banka Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2000

Z 2000/0371 IZ-6452
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane opr. št.
SV 1292/99 z dne 27. 7. 1999 in dodatka
k sporazumu, opr. št. SV 210/00 z dne
14. 2. 2000, s sklepom o zavarovanju opr.
št. 2000/00371 z dne 30. 5. 2000 odre-
dilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v
zemljiško knjigo: poslovnih prostorov v izme-
ri 197,41 m2 v pritličju in v izmeri 89,62 m2

v kleti, v poslovno stanovanjskem objektu v
Mariboru, Mladinska 18, ki stoji na parceli
št. 805 k.o. Koroška vrata, ki je last dolžni-
ka na podlagi prodajne pogodbe z dne
11. 11. 1991, v zavarovanje denarne terja-
tve upnika Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, v višini 49,000.000 ATS s pp v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
s tečajne liste Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana za devizne prilive in odlive podjetij
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00369 IZ-6460
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00369, ki ga je dne 16. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Mariboru, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v sta-
novanjski hiši v Mariboru, Prežihova 17, št.
10/IV v izmeri 65,04 m2, ki stoji na parc. št.
1447/1, pripisani pri vl. št. 1405 k.o. Ko-

roška vrata, ki je last zastavitelja Rebernak
Vlada, zastavna pravica v korist upnika Kre-
kova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
46,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2000

Z 2000/00510 IZ-6473
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00510 z dne
31. 5. 2000 je bila nepremičnina, štiriso-
bno stanovanje št. 18, v skupni izmeri
88,80 m2, v III. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Ulica Staneta Severja
8, katero stoji na parceli št. 1620 k.o.
Spodnje Radvanje in katerega izključna la-
stnica je zastaviteljica Majda Lukić na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1999,
sklenjene s prodajalcem Republiko Slove-
nijo, Ministrstvom za obrambo, na naroku
zarubljena vse v korist upnika Raiffeisen-
bank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi izterjave
denarne terjatve v znesku 140.000 ATS v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma iz-
terjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2000

Z 2000/00544 IZ-6474
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00544 z dne
31. 5. 2000 je bila nepremičnina, dvoinpol-
sobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Župančičeva
6, k.o. Tezno, v skupni izmeri 66,44 m2,
katerega solastnika vsak do 1/2 sta zastavi-
telja Robert Robič in Klavdija Petrovič na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 12. 1998 in aneksa k njej z dne 20. 4.
1999, sklenjenih s prodajalcema dr. Stroj-
nik Tadejem in dr. Strojnik Ireno, na naroku
zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank Le-
ibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, zaradi izterjatve denarne
terjatve v znesku 105.000 ATS v tolarski
protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2000

Z 2000/00554 IZ-6511
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, štev.
SV 386/2000 z dne 17. 5. 2000, sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00554 z dne
7. 6. 2000 odredilo rubež nepremičnin dol-
žnika, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:

- trisobnega stanovanja št. 34 v izmeri
74,80 m2 na Kardeljevi 57, Maribor, št.
parc. 100, k.o. Spodnje Radvanje,

- dvosobnega stanovanja št. 91 v izmeri
50,46 m2 na Kardeljevi 57, Maribor, št.
parc. 100, k.o. Spodnje Radvanje,

- enosobnega stanovanja s kabinetom
št. 19 v izmeri 51,15 m2 na Kardeljevi 57,
Maribor, št. parc. 100, k.o. Spodnje Rad-
vanje,

- enosobnega stanovanja št. 29 v izmeri
38,93 m2 na Grenwiški 10a v Mariboru, št.
parc. 1069, k.o. Pobrežje,

- dvosobnega stanovanja št. 61 v izmeri
59,19 m2 na Betnavski 129, Maribor, parc.
št. 1658, k.o. Tabor,

v zavarovanje denarne terjatve upnika
Probanka d.d., Gosposka 23, Maribor, v
višini 17,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2000

Z 2000/00493 IZ-6512
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00493 z dne
8. 6. 2000 je bila nepremičnina, stanova-
nje št. 196, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Prušnikova 42, v IV. nadstropju, v skupni
izmeri 39,00 m2, doslej pripisano vl. št. 678,
k.o. Sp. Radvanje, ki stoji na parc. št.
1118/001 in je last Janeza in Marije Novak
za vsakega do 1/2 celote, dne 8. 6. 2000
na naroku zarubljena v korist upnika, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v znesku
110.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2000

Riz 348/99 IZ-6523
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 348/99 z dne 3. 8.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika SKB
banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Andrej Vovšek iz Maribo-
ra, proti dolžniku in zastavitelju Območna
obrtna zbornica Pesnica, Pesnica 42a, Pe-
snica, ki ga zastopa predsednica zbornice
Veronika-Vera Brlič, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 9,700.000 SIT
s pripadki, z zastavno pravico na nepremič-
ninah dolžnika, zarubljeno dne 22. 12.
2000,  poslovni prostor št. 3 v poslovnem
objektu Poslovno trgovski center Pesnica v
I. nadstropju s pripadajočo komunalno opre-
mo ter v izmeri 146,37 m2, ki leži na parceli
št. 544/8, stavbišče, poslovna stavba, dvo-
rišče in parkirišče, pripisani zemljiškoknjiž-
nemu vložku št. 472 k.o. Ranca, pri čemer
nepremičnina še ni vpisana v zemljiški knji-
gi, ki je last dolžnika in zastavitelja Območ-
ne obrtne zbornice Pesnica, Pesnica 42a,
Pesnica, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 30. 3. 1999, ki je bila overjena pri
notarju Stanislavu Bohincu iz Maribora, dne
31. 3. 1999, pod št. OV 2077/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 8. 1999

Z 00/00076 IZ-8910
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 00/00076 z dne 20. 6.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora
proti dolžnici in zastaviteljici Darji Seneko-
vič, stan. Vinarska ulica 7a, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
155.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 20. 6.
2000, in sicer dvosobno stanovanje št. 6, v
stanovanjski hiši v Mariboru, Vinarska ulica
7a, v II. nadstropju, v skupni izmeri 52,20
m2, pripisano vl. št. 1374 k.o. Koroška vra-
ta, ki stoji na parc. št. 315, ki še ni vpisano
v etažno lastnino in katero je do celote v
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lasti zastaviteljice Senekovič Darje, na osno-
vi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 6.
1993, vse v korist upnika Raiffeisenbank
Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5,
8570 Voitsberg, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000

Z 2000/0590 IZ-8911
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske
Sobote opr. štev. SV 363/2000 z dne
26. 5. 2000, sklepom o zavarovanju opr.
št. 2000/00590 z dne 20. 6. 2000 odre-
dilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo: enosobnega stanovanja št. 23
v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Gosposvetska 3, Maribor, stanova-
nje štev. 23, ki stoji na prc. štev. 1399 k.o.
Koroška vrata, v skupni izmeri 39 m2, s
pripadajočo kletno shrambo v izmeri 1,30
m2, s solastniškim deležem na skupnih pro-
storih in napravah ter funkcionalnem zemlji-
šču stanovanjske hiše in je last zastavitelja
Saša Makoterja, Glavni trg 14, Ljutomer, po
kupoprodajni pogodbi z dne 15. 4. 1992 in
posadni listini z dne 22. 5. 2000, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Pomurska
banka d.d., Murska Sobota, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Trg zmage 7,
Murska Sobota, ki ga zastopa notar mag.
Andrej Rošker iz Murske Sobote, v višini
65,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000

Z 2000/00108 IZ-8913
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00108 z dne
20. 6. 2000 je bila ustanovljena na dvoin-
polsobnem stanovanju št. 32 v mansardi
večstanovanjske hiše v Rušah, Ul. Ruške
čete 14, ki stoji na parc. št. 604/004, k.o.
Ruše, ki je last dolžnice do celote, zastavna
pravica v korist upnika – Raiffeisenbank Le-
ibnitz reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 350.000 ATS v tolarski proti-
vrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000

Z 2000/00643 IZ-8914
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00643 z dne
20. 6. 2000 je bila ustanovljena na nepre-
mičnini – poslovnih prostorih štev. 1,2,6,7
in 8, v skupni izmeri 114,05 m2, hodniku v
izmeri 14,85 m2, sanitarij in čajne kuhinje v
izmeri 7,10 m2, kar znaša skupaj 136,00 m2

v II. nadstropju poslovno-trgovskega objek-
ta v Mariboru, Partizanska c. 28-30, ki stoji
na parcelni št. 1151 in 1152/1 k.o. Mari-
bor-Grad s sorazmernim deležem delov in
naprav stavbe, ki so do celote last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 12.
1999, vse v korist upnika Nova KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2000

Z 64/2000 IZ-6469
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade
Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 3391/99 z
dne 27. 12. 1999, zaradi zavarovanja upni-
kove (A banka d.d. Ljubljana, Slovenska c.
58, Podružnica Koper, Ferrarska 10, ki jo
zastopa Dušan Jerman –osebno) denarne
terjatve z zastavno pravico na nepremičnini
v lasti zastavlitelja BIT & CO, podjetje za
računalniško opremo, razvoj in vzdrževanje
računalniških programov d.o.o., Bizantova
19, Medvode, ki ga zastopa direktor Borut
Zor, njega pa po pooblastilu Venera Zor iz
Ljubljane, Žlebe 32, rojena 15. 2. 1961,
zarubi opremljeni apartma z oznako
15/1304 v izmeri 15,00 m2 v prvem nad-
stropju skupaj z idealnim solastniškim dele-
žem 3503/100000 na skupnih delih, pro-
storih in napravah ter dvorišču Vile Vesna v
Portorožu, ki jo je zastavitelj pridobil na pod-
lagi kupne pogodbe št. 4005/99 z dne
14. 12. 1999, sklenjene med SKB Nepre-
mičnine & Leasing, d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana, kot prodajalcem in zastaviteljem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 6. 2000

Z 2000/00057 IZ-6470
Na podlagi sklepa opr. št. 2000/00057,

ki ga je dne 25. 5. 2000 izdalo Okrajno so-
dišče v Piranu, je bila ustanovljena na nepre-
mičnini, to je poslovnem prostoru št. E 3 in E
4 v poslovnem objektu v skupni izmeri
221,64 m2, s pripadajočim sorazmernim de-
lom stavbišča in funkcionalnim zemlji-
ščem-dvoriščem vse na parc. št. 1402/84,
ki je vpisana v vl. št. 4573 k.o. Izola II, III, ki
pa še ni vpisano v zemljiško knjigo, ki je last
Antolovič Ernesta, Izola, Ob progi 9, zastav-
na pravica v korist upnika RS, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Ko-
per, za zavarovanje denarne terjatve v višini
19,568.961,30 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 5. 2000

Z 80/2000 IZ-6455
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. Z 80/2000 z dne 8. 5.
2000 v zadevi upnika Baumuller Dravinja
d.o.o., Delavska 10, Slovenske Konjice, zo-
per dolžnico Gruden Jelko, Toneta Melive
6, Slovenske Konjice, zaradi zavarovanja
denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pra-
vice na nepremičnini dolžnice, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi ter zaznambo izvršljivosti,
vse v korist upnika, in sicer na podlagi spo-
razuma strank, sklenjenega v obliki notar-
skega zapisa SDV 157/2000 pri notarju
Francu Marguču iz Slovenskih Konjic ter na
osnovi 251. člena ZIZ opravilo rubež in po-
pis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, kot etažna lastnina in obsega stano-
vanje št. 14 v stanovanjskem bloku v Slo-
venskih Konjicah na Mestnem trgu 13, na
parc. št. 958 vl. št. 597 k.o. Konjice in je
last dolžnice in zastaviteljice Jelke Gruden
iz Slovenskih Konjic, Toneta Melive 6, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene
pri notarju Francu Marguču iz Slovenskih
Konjic, opr. št. OV 984/2000 z dne 29. 3.
2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 8. 5. 2000

In 87/98 IZ-8916
V izvršilni zadevi upnice Banke Velenje

d.d. Velenje, Bančne skupine Nove Ljub-
ljanske Banke, Rudarska 3, Velenje, ki jo
zastopa pooblaščenec Božo Božiček, zo-
per dolžnico Ivanko Rožič, Kardeljev trg 9,
Velenje, zaradi izterjave 1,693.443,40 SIT
s pripadki, je bil na naroku dne 19. 6. 2000
na podlagi pravnomočnega sklepa naslov-
nega sodišča opr. št. In 87/98 z dne 5. 4.
2000 v korist upnice opravljen rubež ideal-
ne 1/2 dolžnici lastne nepremičnine, ki v
zemljiški knjigi še ni vpisana, in sicer do
navedene 1/2 poslovnega prostora v pritli-
čju stanovanjske zgradbe na Kardeljevem
trgu 11 (skupna izmera 25,08 m2, idealna
polovica 12,54 m2), ki v naravi predstavlja
lokal Optika Rožič.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 6. 2000

R 150/99 IZ-8881
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljub-
ljana, Podružnice Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor, ki jo zastopa pooblaščenec
Božo Božiček, do dolžnika Safe Invest Mre-
že, zavarovalniško posredovanje d.o.o., Go-
sposvetska 84, Maribor, ki jo zastopa poo-
blaščenec Zvonko Lučev, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. R 150/99 z
dne 13. 12. 1999 za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
80,000.000 SIT s pripadki ter bodoče in
pogojne denarne terjatve v višini
80,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini, ki v zemljiški knjigi še ni vpisana, in
sicer poslovnih prostorov v neto izmeri
114,18 m2 v 3. nadstropju stolpič B na
Efenkovi 61, Velenje (stolpič zgrajen na
parc. št. 2431/3 in 2443/11, obe vpisani
pod vl. št. 596 k.o. Velenje), skupaj s pravi-
co uživanja sorazmernega dela zemljišča,
na katerem stoji poslovna stavba, pravico
uživanja funkcionalnega zemljišča s trajno
pravico souporabe skupnih delov in naprav
zgradbe. Poslovni prostori so označeni od
311 do 314, katerih lastnik je dolžnik do
celote na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 12. 1998, sklenjeni med prodajal-
cem Safe Invest, zavarovalniško posredo-
vanje d.d. Gosposvetska 84 in kupcem Sa-
fe Invest mreža, zavarovalniško posredova-
nje d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 1. 2000

Z 1999/00078 IZ-6483
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 1999/00078, ki ga je dne 17. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nevknjiženih nepremični-
nah, in sicer poslovnem prostoru obratoval-
nica A lokal št. 4 v izmeri 288 m2, stoječega
na parc. št. 104, 105/1, 105/2, 105/3,
vse vpisano v k.o. Spodnje Hoče, ki jih je
družba kupila na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 3. 1999, ki jo je zastavitelj sklenil
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s prodajalcem družbo M & M trgovina in
gostinstvo d.o.o. Črnomelj, Vrtna ulica 35
in ki še ni vknjiženo v zemljiški knjigi kot last
zastavitelja, zastavna pravica v korist upni-
ka, Dolenjska banka d.d. Novo mesto, Sei-
dlova cesta 3, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 900.000 DEM, kar
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
30. 6. 1999 znaša 89,550.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 5. 2000

Z 2000/00035 IZ-6510
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00035 ki ga je dne 20. 4. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Grosupljem, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru – lokal
št. P4 v pritličju na naslovu Prešernova 80
zastavna pravica. Lokalu pripada tudi sora-
zmeren delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja. Po-
slovni prostor leži v poslovni stavbi, stoječi
na parc. št. 621/21 k.o. GROSUPLJE NA-
SELJE, ki ji pripada tudi ustrezen delež na
parc. št. 621/ 19 k.o. GROSUPLJE NASE-
LJE, ki je last KAVA BAR FLAMINGO,
CAFFE, Nataša Tomažič s.p., Prešernova
cesta 80, Grosuplje, zastavna pravica v ko-
rist upnika KARNTNER SPARKASSE AG
Celovec, Podružnica v SLO, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 950.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. 4. 2000

Št. R 15/98 IZ-6428
V izvršilni zadevi upnice SKB BANKE

d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, ki jo zastopa
odv. Davor Krmac iz Kopra, zoper dolžnika
NUMERA 5 d.o.o. Škofije, Sp. Škofije 120b
in solidarno dolžnico Semolič Natašo, Sp.
Škofije 120, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve z zastavno pravico na nepremičnini.

Na podlagi sporazuma strank in sklepa
naslovnega sodišča, oboje opr. št.
R 15/98 z dne 18. 2. 1998 se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice SKB
BANKE d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, do
dolžnika NUMERA 5 d.o.o. Škofije, Sp.
Škofije 120b na podlagi pogodbe o dolgo-
ročnem kreditu za nakup poslovnega pro-
stora št. 12505200009-231/97 z dne
15. 1. 1998 v višini 4,400.000 SIT, ki se
obrestuje po TOM + 10% letno, pri čemer
so rok in način vračila in višina obrokov ter
ostali pogoji razvidni iz navedene pogodbe,
ki je sestavni del sporazuma strank; terjatev
zapade v plačilo v 84-ih mesečnih obrokih,
od katerih prvi obrok zapade 30. 4. 1998
(3 mesečni moratorij na odplačilo glavnice),
zadnji pa 31. 3. 2005; v primeru 30 dnev-
ne zamudne plačila obresti, zapade v plači-
lo še v ves neodplačan kredit; pogoji dolgo-
ročnega kredita izhajajo iz kreditne pogod-
be in se lahko spreminjajo skladno s sogla-
sno voljo strank s pisnim aneksom, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer – poslovnega prostora v
Poslovno-gostinskem objektu Škofije, ki sto-
ji na parc. št. 460 k.o. Škofije, v pritličju
poslovne stavbe v izmeri 25,26 m2, zgraje-
no do IV. gradbene faze, s solastninsko pra-
vico na skupnih prostorih, delih in napravah

ter skupno pravico uporabe stavbišča na
katerem objekt stoji in njegovega funkcio-
nalnega zemljišča, glede na sorazmerni de-
lež poslovnega prostora dolžnika, ki je last
dolžnikar, kar je razvidno iz kupne pogod-
be, sklenjene med njim in podjetjem
MAXIKONTO d.o.o. Koper, dne 5. 9. 1997,
št. 16/97, ki je overjena pred notarjem Dra-
vom Ferligojem iz Kopra dne 15. 10. 1997,
št. Ov 4893/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2000

Z 54/2000 IZ-6450
V izvršilni zadevi upnice NOVE LJUB-

LJANSKE BANKE d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Boris
Bavdek iz Ljubljane, Šubičeva 2/IV, zoper
dolžnico Depolo Majdo, Ul. II. prekomorske
brigade 8, Koper in zastavitelja Depolo An-
tuna, Ul. II. prekomorske brigade 8, Koper,
zaradi zavarovanja denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo.

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra pod
opr. št. SV 61/2000 z dne 15. 3. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
Z 54/2000 z dne 20. 4. 2000 se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice NOVE
LJUBLJANSKE BANKE d.d. Ljubljana do
dolžnice Depolo Majde, Koper II. preko-
morske brigade 8, na podlagi pogodbe o
kreditu št. 236-2498/82 z dne 6. 3. 2000
v višini 3,000.000 SIT s pp, z realno obre-
stno mero v višini 5,50% letno, ki se spre-
minja v višini, rokih in na način določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, kredit pa se revalorizira v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce; terjatev zapade v plačilo v 120-ih me-
sečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnji
dan v naslednjem mesecu po črpanju kredi-
ta, vendar najkasneje dne 31. 7. 2000 in
zadnji obrok najkasneje dne 30. 6. 2010 in
pod drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve z zastavno
pravico in navedene pogodbe, ki je priloga
notarskega zapisa, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– stanovanja v izmeri 100,19 m2, v stano-
vanjskem objektu z naslovom Koper, Ul. II.
prekomorske brigade 8a, s parc. št. 434
k.o. Semedela, s pripadajočo solastninsko
pravico na vseh skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah hiše, ki je last zastavi-
telja Depolo Antuna, kot je to razvidno iz
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njim
in prodajalko Stanislavo Rak z dne 20. 9.
1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2000

Z 50/2000 IZ-6456
V izvršilni zadevi upnice KARNTNER

SPARKASSE AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, ki jo
zastopa pooblaščenka Natalija Apostolovič,
zoper dolžnico in zastaviteljico PRALNICA
JAKOMIN Gracijela s.p., Koper, Istrska ce-
sta 67, zaradi zavarovanja denarne terjatve
z zastavno pravico na nepremičninah.

Na podlagi sporazuma strank, sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 251/2000 z dne 20. 3. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
Z 50/2000 z dne 29. 3. 2000 se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice KARN-
TNER SPARKASSE AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana,
do dolžnice PRALNICE JAKOMIN Gracije-
le, s.p., Koper, Istrska cesta 67, na podlagi
Kreditne pogodbe št. 1061/000043-00 z
dne 17. 3. 2000, v višini 1,400.000 ATS, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan črpanja kredita, z
obrestno mero, ki znaša 9,50% letno in je
spremenljiva v skladu z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah Banke in en-
kratnimi stroški za obdelavo v višini 2,00%;
terjatev zapade v 120-tih zaporednih me-
sečnih obrokih, katerih višina znaša
17,817,94 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila kredita, pri čemer prvi obrok zapade v
plačilo dne 1. 7. 2000, zadnji pa dne
1. 6. 2010, ter ostalimi pogoji, ki so razvi-
dni iz zgoraj navedene pogodbe in sporazu-
ma strank opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer:

- poslovnega prostora v izmeri 68,50 m2

v poslovnem centru Kare Dolinska, ob Do-
linski cesti v Kopru, označen v programski
skici, ki je priloga št. 01 kupoprodajne po-
godbe ter podpisan od pogodbenih strank
in sestavni del originalne pogodbe, stavba
stoječa na parc. št. 1840 k.o. Semedela, v
naravi poslovna stavba v izmeri 237 m2, po-
slovna stavba v izmeri 249 m2, poslovna
stavba v izmeri 248 m2, poslovna stavba v
izmeri 631 m2, gospodarsko poslopje v
izmeri 162 m2, funkcionalni objekt v izmeri
7 m2, dvorišče v izmeri 2658 m2 in odprto
skladišče v izmeri 458 m2, vse vpisano v
vl. št. 3320 k.o. Semedela, ki je last dolžni-
ce in zastaviteljice, kar je razvidno iz kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene med družbo
FORMA INN d.o.o. in AXLE d.o.o. z dne
18. 1. 2000 in kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med družbo AXLE d.o.o. in dol-
žnico in zastaviteljico z dne 16. 3. 2000.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2000

Z 80/2000 IZ-6457
V izvršilni zadevi upnice KARNTNER

SPARKASSE AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, ki jo
zastopa pooblaščenka Natalija Apostolovič,
zoper dolžnika NEYO IZOLA, Boris Zajc
s.p., Izola, Mihaele Škapin 6, in zastavitelji-
co Zajc Nerino, Koper, Vanganelska cesta
69d, zaradi zavarovanja denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini.

Na podlagi sporazuma strank, sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 456/2000 z dne 10. 5. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
Z 80/2000 z dne 18. 5. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice KARN-
TNER SPARKASSE AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana,
do dolžnika NEYO IZOLA, Boris Zajc s.p.,
Izola, Mihaele Škapin 6, na podlagi kredit-
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ne pogodbe št. 1060/0001225-00 z dne
8. 5. 2000, v višini 510.000 ATS, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan črpanja kredita, z obrestno
mero, ki znaša 9,25 % letno in je spremen-
ljiva v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah Banke in z enkratnimi
stroški za obdelavo v višini 2,00%; terjatev
zapade v 96-ih zaporednih mesečnih obro-
kih, katerih višina znaša 7.439,78 ATS v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila kredita, pri
čemer prvi obrok zapade v plačilo dne 1. 7.
2000, zadnji pa dne 1. 6. 2008, ter ostali-
mi pogoji, ki so razvidni iz zgoraj navedene
pogodbe in sporazuma strank, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer:

- trosobnega stanovanja v Kopru, Vanga-
nelska cestsa 69d, ki se nahaja v pritličju, v
izmeri 67,40 m2 in obsega: kuhinjo, tri so-
be, hodnik, WC, kopalnico in klet, stavba
stoji na parc. št. 6310 vl. št. 18 k.o. Seme-
dela, ki je last zastaviteljice Zajc Nerine, kot
to izhaja iz pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene med njo in podjetjem LUKA KO-
PER p.o. Koper, dne 6. 11. 1991.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2000

Z 57/2000  IZ-6461
V izvršilni zadevi upnice SLOVENSKE IN-

VESTICIJSKE BANKE d.d., Čopova ulica
38, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenec
Andrej Grahor, Portorož, Lepa cesta št. 57,
zoper dolžnika MARKETING GALEB d.o.o.
Izola, Polje št. 5i, Izola, zaradi zavarovanja
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini.

Na podlagi sporazuma strank, sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 339/2000 z dne 7. 4. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
57/2000 z dne 13. 4. 2000 se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice SLOVEN-
SKE INVESTICIJSKE BANKE d.d., Čopova
ul. 38, Ljubljana, do dolžnika MARKETING
GALEB d.o.o. Izola, Polje št. 5i, Izola, na
podlagi pogodbe o odobritvi okvirnega kre-
dita št. PS 30/00 z dne 31. 3. 2000, v
višini 72.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z obrestno mero TOM + 10% z ro-
kom vračila do 31. 12. 20003 in vsemi osta-
limi pogoji, ki so razvidni iz navedene po-
godbe in sporazuma strank, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer – poslovnega prostora v skupni
izmeri 72,35 m2, ki je označen s št. 200/25
in 200/26, ki se nahaja v drugem nadstro-
pju poslovnega objekta “Kamionski termi-
nal” v Kopru, kateri je last dolžnika, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe št.
KT-200/25/26-97-kupog. sklenjene dne
2. 4. 1997 med njim in podjetjem Koperin-
vest d.o.o. Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2000

Z 74/200 IZ-6462
V izvršilni zadevi upnice RS, Ministrstvo

za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Koper, ki jo zastopa DP RS, Oddelek Ko-

per, zoper dolžnika RADIEL d.o.o. Koper,
Koštabona 36, Šmarje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve.

Na podlagi izvršljive odločbe Ministr-
stva za finance, Davčne uprave Republike
Slovenije, Davčnega urada Koper
št. 48211-011/99-7-51-85/27-VPI-64/99
z dne 30. 11. 1999 in sklepa naslovnega
sodišča opr. št. Z 74/2000 z dne 9. 5.
2000 se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Republike Slovenije, Ministrstva
za finance, Davčnega urada Koper v znesku
62,371.474 SIT opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer

- poslovnega prostora v Poslovnem cen-
tru Kare Dolinska ob Dolinski cesti v Kopru,
v izmeri 97,54 m2, ki stoji na parc. št. 1840,
vl. št. 3320 k.o. Semedela, ki je last dolžni-
ka, kar je razvidno iz kupoprodajne pogod-
be, sklenjene med dolžnikom in zemljiškok-
njižnim lastnikom parc. št. 1840 ter investi-
torjem družbo FORMA INN d.o.o. Koper,
Obrtniška 5, Koper, dne 28. 6. 1999, št. P
22/99-K.D./13.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 6. 2000

Z 297/2000 IZ-8864
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 297/2000 z dne 23. 3.
2000, je bila ena polovica trosobnega sta-
novanja, št. 2, v pritličju stanovanjske hiše
na naslovu Valjavčeva ulica 11 v Kranju, v
skupni izmeri 74,50 m2, ki obsega tri sobe,
kuhinjo, sanitarije, shrambo, ložo in druge
prostore in še ni vpisano v zemljiško knjigo,
dolžnik Darko Tomažič, Valjavčeva 11,
Kranj, pa ga je pridobil na podlagi prodajne
pogodbe, ki jo je dne 15. 1. 1993 sklenil z
Republiko Slovenijo na naroku, opravljenem
dne 15. 6. 2000 v navzočnosti dolžnika
Darka Tomažiča, Valjavčeva 11, Kranj, za-
rubljena za zavarovanje denarne terjatve po
posojilni pogodbi št. 12/00 z dne 7. 3.
2000, v višini 1,600.000 SIT, v korist upni-
ce HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podre-
ča 74. Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2000

Z 2000/00002 IZ-6362
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00002, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z ozna-
ko LI.9 v izmeri 25,05 m2, ki se nahaja v
I. nadstropju poslovno stanovanjskega ob-
jekta v Šempetru, stoječega na parc.
št. 2755/1, vpisani v vl. št. 2084 k.o. Šem-
peter, ki je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 12.
1999 s prodajalcem Proinženiring Nova Go-
rica d.o.o., Kidričeva 9a, zastavna pravica v
korist upnika Nova Kreditna banka Maribor,
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica
11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00003 IZ-6363
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00003, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je

bila ustanovljena na delu pritličja gradu
Kojsko, ki obsega 2 poslovna prostora
levo in desno od podhoda ter skladišče v
skupni izmeri 140.70 m2, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, ki se nahaja na
parc. št. 312/6 k.o. Kojsko, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe
št. 361-01-03/99-02, sklenjene dne
3. 11. 1999 s prodajalcem Občino Brda,
Dobrovo v Brdih, zastavna pravica v korist
upnika Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva ulica 11,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00027 IZ-6364
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00027, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v izmeri
48,84 m2, ki se nahajajo v objektu na Can-
karjevi 62 v Novi Gorici s parc. št. 114/8,
114/9 in 114/10 k.o. Nova Gorica, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 26. 10. 1999 s pro-
dajalcem SAOP, Računalništvo d.o.o. Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnika NO-
VA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Go-
rica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.00 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00028 IZ-6365
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00028, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je
bila ustanovljena na nepremičninah, stoje-
čih na parc. št. 122/5 k.o. Bukovica, in
sicer na poslovni stavbi – prizidek, k obrat-
nim delavnicam s pripadajočim zemljiščem
na novo nastali parceli v izmeri 510 m2 in
solastniškim deležem do 1/7 na novo na-
stali parceli v izmeri 176 m2, ki je po pre-
dlogu nove parcelacije sedanje parc.
št. 122/5 določena za pot za staro uprav-
no stavbo, prizidano upravno stavbo in 5
delavnic, ki je last dolžnice na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 10. 12.
1999 s prodajalcem Goriškimi opekarna-
mi d.d., zastavna pravica v korist upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00044 IZ-6366
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00044, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v izmeri
90,43 m2, ki se nahajajo v objektu na Can-
karjevi 62 v Novi Gorici s parc. št. 114/8,
114/9, 114/10 k.o. Nova Gorica, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 26. 10. 1999 s prodajal-
cem SAOP Računalništvo d.o.o. Nova Gori-
ca, zastavna pravica v korist upnika NOVA
KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Podro-
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čje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT in 2,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00049 IZ-6367
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00049, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na trgovsko poslovnem lokalu v
ocenjeni velikosti 78,48 m2, ki se nahaja
med osjo F in G od linije 1 do linije 5, z
oznako P.6.1.A., P.6.1.B. in P.6.1.c. ter na
priročnem skladišču v kleti v ocenjeni veliko-
sti 33,44 m2, ki se nahaja med osjo B in C,
od linije 15 do linije 16, z oznako K.5.1. in
K.5.2., ki je last dolžnika na podlagi pogod-
be št. 07 sklenjene dne 19. 5. 1997 s pro-
dajalcem Electa Inženiring d.o.o. Ljubljana
ter aneksa k pogodbi z dne 18. 4. 1997 in
aneksa z dne 12. 5. 1997, zastavna pravica
v korist upnika NOVA KREDITNA BANKA MA-
RIBOR d.d., Področje Nova Gorica, Kidriče-
va 11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 5. 2000

Z 2000/00082 IZ-6368
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00082, ki ga je dne 9. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 12,
ki se nahaja v I. nadstropju poslovno stano-
vanjskega objekta Varda v Novi Gorici v izmeri
48,80 m2, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 12/Varda-12K,
sklenjene dne 27. 12. 1999 s prodajalcem
Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska c. 3, Aj-
dovščina, zastavna pravica v korist upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00083 IZ-6369
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00083 z dne 9. 5. 2000, izdalo
Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. D3 v
izmeri 200,50 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta Poslovni center Ceport v Šempetru,
stoječ na parc. št. 3217/4, na zunanjem
dvorišču pred objektom v izmeri 68 m2 in na
zemljišču v makadamski izvedbi za objektom
v izmeri 94 m2, ki je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 7-POŠ/N-D3K,
sklenjene dne 21. 6. 1999 s prodajalcem
Primorje d.d. Ajdovščina, zastavna pravica v
korist upnika NOVA KREDITNA BANKA MA-
RIBOR d.d., Področje Nova Gorica, Kidri-
čeva 11, Nova Gorica, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 5. 2000

Z 2000/00029 IZ-8868
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00029

z dne 23. 5. 2000 izdalo Okrajno sodišče v

Novi Gorici, je bila ustanovljena na poslovnih
prostorih v izmeri 77,50 m2 v pritličju objekta
Poslovni objekt – razširitev zdravstvenega do-
ma I. faza v Novi Gorici, stoječem na parc.
št. 481/1 k.o. Nova Gorica, ki je last zastavi-
teljice na podlagi prodajne pogodbe
št. 030002011, sklenjene dne 12. 7. 1990
s prodajalcem SGP Gorica, zastavna pravica
v korist upnika NOVA KREDITNA BANKA MA-
RIBOR d.d., Področje Nova Gorica, Kidriče-
va 11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT in 2,400.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00034 IZ-8869
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00034 z dne 23. 5. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila usta-
novljena na atrijskem podpritličnem stano-
vanju v izmeri 52,5 m2, atriju v izmeri 22,7
m2 s kletjo št. 9 v izmeri 3,76 m2, ki se
nahaja v stanovanjski stavbi, stoječi na par-
celni številki 28/27 k.o. Miren, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 22. 12. 1990 s prodajal-
cem Stanovanjsko zadrugo Miren in aneksa
k tej pogodbi z dne 27. 12. 1999, zastavna
pravica v korist upnika NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d., Področje Nova Go-
rica, Kidričeva 11, Nova Gorica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,000.00 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00073 IZ-8870
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00073 z dne 23. 5. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. 16 s po-
vršino 24,30 m2, v pritličju objekta, stoječe-
ga na parc. št. 632/7 k.o. Nova Gorica, ki
je last dolžnika na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene dne 7. 5. 1999 s prodajalcem
Žgavec Marjanom, zastavna pravica v korist
upnika NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00087 IZ-8872
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00087 z dne 23. 5. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru s pomožni-
mi prostori v skupni izmeri 40,75 m2, v pritli-
čju stanovanjskega bloka, stoječega na
parc. št. 1450/1 k.o. Ajdovščina in skladi-
šča v pritličnem objektu bivše drvarnice na
parc. št. 1450/2 k.o. Ajdovščina, Tovarni-
ška 10, ki je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 25. 1. 2000, skle-
njene s prodajalcem DI FALCO Brunom iz
Grgarja, zastavna pravica v korist upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2000

IV R 129/99 IZ-6110
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve opr. št. IV
R 129/99 z dne 7. 10. 1999, je na zastav-
ljenem enosobnem stanovanju št. 9, v izmeri
44,93 m2, v drugem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Novem mestu, Seidlova
c. 66, prej Cesta herojev 66, stoječem na
parc. št. 859, vl. št. 1239 k.o. Novo me-
sto, ki je last dolžnice Ane Dragan na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 69/91 z dne
8. 11. 1991 in dodatka št. 1 z dne
7. 1. 1992, sklenjene s prodajalcem
Osnovno šolo Stopiče, z rubežem pridob-
ljena zastavna pravica v korist upnika Do-
lenjske banke d.d. Novo mesto, Seidlova
c. 3, za znesek 2,000.000 SIT, razvidnimi
iz citiranega sklepa o zavarovanju.

Okrajno sodišče Novo mesto
dne 7. 10. 1999

R 221/97 IZ-6388
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. R 221/97 z dne 11. 12.
1997 sta bila poslovni prostor – lokal št.
L – 2 v izmeri 23,60 m2 z manjšo shrambo v
izmeri 4,06 m2 v kleti stavbe ter pripadajočim
deležem skupnih prostorov, delov in naprav
ter zemljišča, ki se nahajajo v pritličju zgrad-
be Hrenova 19, Ljubljana, stoječi na parc.
št. 97/1 vl. št. 53 k.o. Ljubljana mesto, ter
3-sobno stanovanje št. 2 v izmeri 88,36 m2,
ki se nahaja v mansardi hiše Žabjak 7 v Ljub-
ljani, stoječi na parc. št. 134, vl. št. 151 k.o.
Ljubljana, ki sta last zastaviteljice Nine Ro-
bežnik, stanujoče Lakotence 7, Ljubljana, za-
rubljena v korist upnika Krekove banke d.d.
Maribor, Slomškov trg 18, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 150.000
DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 5. 2000

Z 2000/00063 IZ-6525
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00063, ki ga je dne 12. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na stanovanju štev. 6 v
I. nadstropju stanovanjskega bloka na Muti
na naslovu Kovaška 4, v izmeri 63 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom in na sora-
zmernem solastniškem deležu na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske-
ga bloka, stoječega na parc. štev. 256/8,
pripisani pri z.k. vložku štev. 146 k.o. Sp.
Muta, ki je last dolžnikov in zastaviteljev Maj-
de Pušnik, Gortinska cesta 8, Muta in Mar-
ka Hafnerja, Sušnikova 19, Muta, vsakega
do 1/2, na podlagi kupne pogodbe z dne
20. 3. 2000, sklenjene med prodajalcema
Marn Janezom in Marn Janjo, oba stanujo-
ča Kovaška ulica 4, Muta in kupcema Ha-
fner Markom, Sušnikova ulica 19, Muta in
Pušnik Majdo, Gortinska cesta 8, Muta, za-
stavna pravica v korist upnika: KARN-
TNER-SPARKASSE AG, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 280.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00040 IZ-6526
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00040, ki ga je dne 12. 6. 2000
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izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na eni polovici stanovanja
št. 14 v IV. nadstropju večstanovanjske hiše
v Dravogradu, Robindvor 48, stoječe na
parc. štev. 239/2, pripisane pri z.k. vl.
štev. 706 k.o. Dravograd, v skupni izmeri
67,50 m2, ki obsega sobo v izmeri
21,78 m2, sobo v izmeri 21,79 m2, kuhinjo
v izmeri 11,04 m2, kopalnico z WC v izmeri
4,94 m2, predsobo v izmeri 4,85 m2, bal-
kon v izmeri 1,60 m2 in klet v izmeri 1,50 m2,
ki je last dolžnika Smolnikar Jožeta, Robin-
dvor 48, Dravograd, do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja štev. 07/26-93 z dne 20. 10. 1993,
sklenjene med prodajalcem SGP Kograd
Dravograd, d.o.o., in Lesno – Tovarna po-
hištva Pameče, d.o.o. in kupcema dolžni-
kom Smolnikar Jožetom, Robindvor 48,
Dravograd in Smolnikar Vlasto, Robindvor
48, Dravograd, vsakega do 1/2, zastavna
pravica v korist upnika: RS MINISTRSTVO
ZA FINANCE, DAVČNA UPRAVA RS, DAV-
ČNI URAD MARIBOR, IZPOSTAVA DRAVO-
GRAD, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,854.968 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00014 IZ-6391
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00014, ki ga je dne 15. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 9, v
izmeri ca 30.53 m2 v objektu SB-58/II, Fran-
kovo naselje-zahod, na parc. št. 110/2,
101/1, 101/3 in 88/2, k.o. Stari dvor, ki
je last dolžnika v celoti, zastavna pravica v
korist upnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MI-
NISTRSTVO ZA FINANCE, DAVČNA UPRA-
VA REPUBLIKE SLOVENIJE, DAVČNI
URAD, Slovenski trg 1, Kranj, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 29. 5. 2000

Z 2000/00032 IZ-6419
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00032, ki ga je dne 23. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju
št. 14 v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka v Podlubniku 157, Škofja Loka, v
izmeri 36.90 m2, ki še ni vpisano v zemlji-
ško knjigo na ime zastaviteljev in vknjižbo
prepovedi odtujitve in obremenitve ter pred-
kupne pravice, ki je last obeh zastaviteljev,
zastavna pravica v korist upnika KREKOVA
BANKA d.d. Maribor, Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 23. 5. 2000

In 91/99 IZ-8900
Na podlagi sklepa opr. št. In 91/99 z

dne 31. 11. 1999, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila stanovanjska hi-
ša, ki stoji na parc. št. 1044/1 k.o. Marno,
ki ni vknjižena v zemljiški knjigi in ima hišno
številko Brdce 27a, Dol pri Hrastniku, dne
2. 6. 2000 zarubljena v korist upnika Intour

d.o.o., Obala 55, Portorož, zaradi izterjave
7,095.935 tolarjev s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 6. 2000

Z 16/2000-7 IZ-8874
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodniki-svetnici Alenki Kranjc v izvršilni
zadevi upnika DOLENJSKA BANKA d.d. No-
vo mesto, Seidlova cesta št. 3, zoper dol-
žnika SANTI proizvodnja, trgovina, iz-
voz-uvoz, inženiring d.o.o., Gubčeva 27,
Trebnje  in zastaviteljev Bojana Koršiča, Go-
liev trg 10, Trebnje in Nevenke Pevec, Gub-
čeva 9, Trebnje, na osnovni 254. člena za-
kona o izvršbi in zavarovanju in po dne
12. 6. 2000 opravljenem naroku za rubež
nepremičnine po 244/IV členu zakona o
izvršbi in zavarovanju v zvezi z 211. členom
zakona o  izvršbi in zavarovanju, v navzoč-
nosti pooblaščenca upnika Vinka Pavlina,
direktorice družbe Santi d.o.o. Nevenke Pe-
vec ter zastaviteljev Bojana Koršiča in Ne-
venke Pevec sklenilo:

za zavarovanje izvršljive terjatve upnika
Dolenjske banke d.d. Novo mesto, dolžnika
Santi d.o.o. Trebnje, v višini 10,300.000
SIT z obrestmi, rokom plačila in zapadlostjo
kot izhaja iz pogodbe o investicijskem po-
sojilu št. 3148/8 z dne 12. 4. 2000 z zapa-
dlostjo kot izhaja iz notarskega zapisa, opr.
št Sv-227/2000 z dne 4. 5. 2000 se dovoli
in opravi rubež nepremičnin:

– stanovanja št. 2 v Trebnjem, Gubčeva
cesta 27, v skupni izmeri 53,90 m2, sedaj
poslovni prostori, pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe št. 146/94-2/4 z dne
24. 6. 1994;

– stanovanja št. 9 v Trebnjem, Gubčeva
cesta 9, III. nadstropje v skupni izmeri
60,51 m2, pridobljeno na podlagi prodajne
pogodbe št. 81/89-Ig/6 z dne 17. 3. 1989.

Z rubežem pridobi upnica Dolenjska ban-
ka d.d. zastavno pravico na obeh nepremič-
ninah.

Na originalu obeh kupoprodajnih pogodb
se zaznamuje zastavna pravica v korist Do-
lenjske banke d.d. Novo mesto.

V Uradnem listu R Slovenije se objavi
zastava obeh nepremičnin v korist Dolenj-
ske banke d.d. Novo mesto.

V sporazumu z upnikom ostaneta obe
nepremičnini v uporabi obeh zastaviteljev.

Upniku se vročita v hrambo originala
obeh kupoprodajnih pogodb z zaznambo
zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00021 IZ-6291
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2000/00021 z dne 22. 3. 2000,
v izvršilni zadevi upnika BANKA CELJE d.d.
Celje, do dolžnika B.R.C. d.o.o. Žalec, za-
radi zavarovanja upnikove denarne terjatve
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepre-
mičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank po 251. členu
zakona o izvršbi in zavarovanju opravilo ru-
bež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer poslovnih prosto-
rov v neto tlorisni izmeri 110 m2, ki se naha-
jajo v II. nadstropju na južni strani poslovno

stanovanjskega objekta, stoječega na parc.
št. 197/15, vpisani pri vl. št. 1676 k.o. Go-
tovlje, katere lastnik je dolžnik na podlagi
prodajne in gradbene pogodbe, sklenjene
med dolžnikom kot kupcem in VEGRAD d.d.
Velenje, kot prodajalcem z dne 24. 2.
2000, overjene pri notarju Avgustu Ribiču iz
Velenja, dne 7. 3. 2000 pod OV
št. 1526/2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 22. 3. 2000

Z 2000/00553-6  IZ-6275
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00553 z dne 9. 5. 2000
je bilo stanovanje št. 17, v izmeri 41,84 m2,
v pritličju stanovanjskega bloka na Prušni-
kovi 13 v Šentvidu nad Ljubljano, ki je last
zastaviteljice Hočevar Irene Ljubice, Prušni-
kova 13, Ljubljana, z dnem 9. 5. 2000 za-
rubljeno v korist upnika DOM TRGOVINA
družba za trgovino in storitve d.o.o., Mestni
trg 24, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,600.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Z 1999/01091-9 IZ-6323
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01091 z dne 2. 11. 1999
je bil poslovni prostor št. 41, v izmeri
31,20 m2, v prvem nadstropju objekta GT
Center na naslovu Brnčičeva 13 v Ljubljani,
ki je last dolžnika TOKAS INŽENIRING, Za-
ključna gradbena dela d.o.o., Brodarjev trg
10, Ljubljana na podlagi kupoprodajne po-
godbe sklenjene med prodajalcem Glavan
Janezom, Kersnikova 12, Ljubljana in dož-
nikom kot kupcem, z dnem 28. 3. 2000
zarubljen v korist upnika SKB BANKA d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Z 2000/00466-13 IZ-6397
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00466 z dne 11. 5. 2000
so bile:

- parc. št. 902/40 dvorišče v izmeri
30m2 in poslovna stavba v izmeri 61 m2 –
do celote,

- parc. št. 902/12 dvorišče v izmeri
30m2 – do celote,

- parc. št. 902/9 posl. stavba v izmeri
21 m2 in dvorišče v izmeri 1757 m2, kar v
naravi predstavlja dostavno cesto – v ideal-
nem deležu do 1/100,

- parc. št. 902/39 posl. stavba v izmeri
43 m2, kar v naravi predstavlja trafo postajo
– v idealnem deležu do 1/100,

- parc. št. 902/34 posl. stavba v izmeri
62 m2, kar v naravi predstavlja kotlarno v
pritličju – v idealnem deležu do 5/1000,

vse k.o. Črnuče, ki so last dolžnika
CMZT podjetje za trgovino, gostinstvo, tu-
rizem in gradbeništvo d.o.o., Dajnkova 18,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 20. 12. 1999 in dodatka z dne
22. 2. 2000, z dnem 11. 5. 2000 zarub-
ljene v korist upnika SKB BANKA d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
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rovanje denarne terjatve v višini 8,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000.

Z 2000/00283-6 IZ-6398
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00283 z dne 28. 2. 2000
je bilo štirisobno stanovanje št. 14, v skupni
izmeri 123,08 m2, v III. nadstropju stano-
vanjske zgradbe Slovenska 9b, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 26/2 k.o. Gradiško
predmestje, s pravico souporabe skupnih
delov stavbe, ki je last zastaviteljice Marije
Grčar, Slovenska 9b, Ljubljana na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 12. 1990 ter
aneksa k tej pogodbi z dne 12. 2. 1991, z
dnem 24. 5. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka SKB BANKA d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 41,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00661-5 IZ-6399
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00661 z dne 25. 5. 2000
je bilo štirisobno stanovanje št. 8/06, v VIII.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Smrtnikova ul. 3, ki stoji na parc. št. 951/7
k.o. Dravlje, v skupni izmeri 91,95 m2 s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih in napravah objekta, kot tudi so-
razmernim deležem stavbišča in funkcional-
nega zemljišča, ki je last dolžnika Kovačič
Toma, Dolenjska c. 45b, Ljubljana in zasta-
viteljice Vrhunc Aleksandre, Vodnikova ce-
sta 184, Ljubljana na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 7. 3. 2000 z Mari-
jo Simčič in Gašperjem Simčičem, Smrtni-
kova 3, Ljubljana, z dnem 25. 5. 2000 za-
rubljeno v korist upnika NOVA LJUBLJAN-
SKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,291.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000

Z 1999/01067-10  IZ-6401
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01067 z dne 25. 10.
1999 je bil poslovni prostor z oznako E
33/1 v nadstropju trgovsko poslovnega cen-
tra MURGLE, Cesta v Mestni log 55, Ljub-
ljana, v skupni izmeri 38 m2, ki je last dolžni-
ka TIGI TRADE d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 3. 12. 1996, sklenjeno med
družbo INTER d.o.o. Ljubljana, Bijedičeva
6 kot prodajalcem in dolžnikom kot kup-
cem, z dnem 24. 5. 2000 zarubljen v korist
upnika SKB BANKA d.d. Ljubljana, Ajdov-
ščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00784-7  IZ-6402
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00784 z dne 15. 5. 2000
je bilo trisobno stanovanje v stanovanjskem
objektu na parc. št. 1763/5, 1763/4,
1762/1 k.o. Bežigrad, v soseski BS 2/1

Zupančičeva jama, V2, v izmeri 82,11 m2 in
parkirno mesto, ki je last dolžnika TURI-
STIČNA AGENCIJA – ROYAL, Dušan Kalu-
ža s.p., Livold 21b, Kočevje na podlagi pro-
dajne pogodbe št. BS 2/1-V2-698/97 z
dne 20. 10. 1997, sklenjeno z SCT d.o.o.
Ljubljana, z dnem 24. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika PROBANKA d.d., Gosposka
23, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00748-6 IZ-6403
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00748 z dne 25. 5. 2000
je bilo štirisobno stanovanje, v VII. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Tru-
barjeva 81 v Ljubljani, v skupni izmeri 85,95
m2 h kateremu sodijo tudi skupni prostori,
deli, objekti in naprave v večstanovanjski
hiši ter solastniški delež na funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika Hauptman Pri-
moža, Grbinska cesta 52, Litija na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2. 2000,
sklenjene z Verbič Dušanom in Verbič Sta-
nislavo, Trubarjeva 81, Ljubljana, z dnem
25. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika SKB
BANKA d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 5,659.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00569-5  IZ-6406
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00569 z dne 11. 5. 2000
je bila enodružinska hiša št. 33, v soseski
Gmajna-Črnuče z oznako D1 – končna, v
izmeri 70/13 m2 s pripadajočo garažo v
izmeri 13,85 m2 in zemljiščem, vse na na-
slovu Suhadolčeva 54, Ljubljana, ki je last
dolžnika Mušič Mirka, Kersnikova 12, Ljub-
ljana in zastaviteljice Mušič Ivice, Prešerno-
va 15, Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem
11. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika
VOLKSBANK – LJUDSKA BANKA d.d., Mi-
klošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 195.336 DEM v tolar-
ski protivrednosti s p.p.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000

Z 2000/00268-10 IZ-6407
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00268 z dne 28. 2. 2000
je bil poslovni prostor v skupni izmeri 88
m2, v 1. nadstropju poslovne hiše na naslo-
vu Tbilisijska 81, Ljubljana, stoječe na parc.
št. 500/38 in 500/39 k.o. Trnovsko pred-
mestje, ki je last dolžnika CMC MAK kemij-
sko inženirstvo d.o.o., Tbilisijska 81, Ljub-
ljana do deleža 6/7 na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem Alojzem
Medicem dne 13. 12. 1999 ter do deleža
1/7 na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Oliverom Macini-
čem dne 11. 11. 1997, z dnem 24. 5.
2000 zarubljeno v korist upnika NOVA
LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 14,000.000 SIT s.pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00292-9 IZ-6408
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00292 z dne 25. 2. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 30 v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka na Vodni-
kovi 8 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1047
k.o. Stara Cerkev, ki je last dolžnika Mežnar
Braneta, Tončke Čečeve 9, Celje in zastavi-
teljice Mežnar Alenke, Tončke Čečeve 9,
Celje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 6. 1999, sklenjene s prodajalcem Bran-
kom Gantarjem, Vodnikova 8, Ljubljana in
kupcem – dolžnikom in zastaviteljico, z
dnem 24. 5. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka BANKA CELJE d.d. Celje, Vodnikova 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00750-6 IZ-6409
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00750 z dne 25. 5. 2000
je bilo štirisobno stanovanje, v VII. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Tru-
barjeva 81 v Ljubljani, v skupni izmeri 85,95
m2 h kateremu sodijo tudi skupni prostori,
deli, objekti in naprave v večstanovanjski
hiši ter solastniški delež na funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastavitelja Hauptman
Primoža, Grbinska cesta 52, Litija na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2.
2000, sklenjene z Verbič Dušanom in Ver-
bič Stanislavo, Trubarjeva 81, Ljubljana, z
dnem 25. 5. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka SKB BANKA d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

Z 2000/00753 IZ-6410
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00753, ki ga je dne 24. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
12, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanj-
skega bloka B 19, stopnišče 1 v Ljubljani,
Poklukarjeva 14, ki predstavlja 1,849 sto-
tink celotnega stanovanjskega objekta h ka-
teremu pripada tudi pripadajoči idealni de-
lež na skupnih prostorih, objektih in napra-
vah kakor tudi sorazmerni delež na funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 1.
2000, sklenjene s Sadar Dominikom in Mar-
kovič Darkom, zastavna pravica v korist
upnika SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26,562.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

Z 2000/00769 IZ-6411
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00769, ki ga je dne 24. 5. 2000
izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 13, v IV. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Molniške čete 3, v izmeri
65,80 m2 s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah s hrambo v kletnem prostoru in dele-
žem stavbišča in funkcionalnega zemljišča,
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parc. št. 1123/1, 1123/2 in 1125 k.o.
Moste, ki je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 7. 1. 2000, skle-
njene s prodajalcem Jager Bojanom, Ljub-
ljana, Molniške čete 3, zastavna pravica v
korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BAN-
KA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

Z 2000/00465-12 IZ-6412
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00465 z dne 16. 3. 2000
je bilo trosobno stanovanje št. 8, ki se na-
haja v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Clevelandska 15, Ljublja-
na, v skupni izmeri 82,47 m2, skupaj s sora-
zmernim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču parc. št. 1526/1,
1527/1, 1528, 1529, 1530, 1531 in
398/1, vse k.o. Šmartno ob Savi, ki je last
zastaviteljice Udovč Cimerman Andreje, Kol-
manova ul. 2, Ljubljana in dolžnika Udovč
Marjana, Stara ljubljanska ulica 5, Ljublja-
na, vsakega do 1/2 na podlagi prodajne
pogodbe z dne 29. 12. 1999, sklenjene
med Vilmo Prijatelj in Stankom Prijateljem,
oba stanujoča Clevelandska 15, Ljubljana,
z dnem 23. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2000

Z 2000/00791 IZ-6413
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00791, ki ga je dne 24. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8 v izmeri
53,63 m2 s pripadajočo solastninsko pravi-
co na funkcionalnem zemljišču ter skupnih
delih in napravah, ki se nahaja v I. nadstr.
večstanovanjske hiše v Ljubljani, Na jami 9,
ki je last dolžnice na podlagi sklepa o dedo-
vanju št. IV D 264/99 z dne 15. 2. 2000 v
zapuščinskem postopku po pokojni Ljudmili
Žejn, ki je stanovanje pridobila na podlagi
pogodbe št. I-15/91 z dne 18. 11. 1991,
zastavna pravica v korist upnika NOVA
LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2000

Z 2000/00274-11 IZ-6415
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00274 z dne 18. 2. 2000
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 16, ki
se nahaja v tretjem nadstropju stanovanj-
skega objekta na naslovu Grubarjevo na-
brežje 20, Ljubljana, v skupni izmeri 62,79
m2, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču
par. št. 25/31 in 25/13, ki je last zastavite-
ljice Peterca Barbare, Grubarjevo nabrežje
20, Ljubljana na podlagi darilne pogodbe z
dne 12. 9. 1978, sklenjene z darovalcem

Francem Peterco, Grubarjevo nabrežje 20,
Ljubljana in obdarjenko – zastaviteljico, z
dnem 25. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 7,700.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2000

Z 1999/01575-11 IZ-6429
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01575 z dne 21. 12.
1999 je bilo trisobno stanovanje št. 1, v V.
nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Bri-
lejeva ul. 2, v skupni izmeri 77,13 m2, ki je
last dolžnikov Fabčič Davorja, Ulica bratov
Učakar 30, Ljubljana in Flis Rosande, Ljub-
ljanska cesta 72, Domžale, vsakega do 1/2,
z dnem 11. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika SKB BANKA d.d. Ljubljana, Ajdov-
ščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,067.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 2000/00477-5 IZ-6430
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00477 z dne 15. 5. 2000
je bil poslovni prostor št. 12/B, v izmeri
32,74 m2, v pritličju trgovskega centra Drav-
lje, Ul. bratov Babnik 10, ki je last dolžnika
DIMITROV & TRNJAK trgovina in storitve
d.n.o., Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, z
dnem 11. 5. 2000 zarubljen v korist upnika
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5,750.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 2000/00349-12 IZ-6431
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00349 z dne 14. 3. 2000
sta bila poslovni prostor št. 6/2 in 7/2 v
pritličju, v izmeri 87,78 m2 in poslovni pro-
stor št. 7 v celoti, v izmeri 88,03 m2, v
objektu E, ureditvenega območja VP 2/3
ob Tbilisijski cesti v Ljubljani, ki sta last za-
stavitelja Strmljan Aleša, Krajna vas 6, Du-
tovlje, z dnem 11. 5. 2000 zarubljena v
korist upnika SLOVENSKA INVESTICIJSKA
BANKA d.d., Čopova 38, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
15,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 1999/01519-9 IZ-6432
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01519 z dne 12. 1. 2000
je bilo stanovanje št. 18, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Na Peči 2 v
Ljubljani, v skupni izmeri 50,94 m2, ki je last
zastavitelja Čerček Jurija Marka, Dobrave
7, Trzin, z dnem 11. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika KARANTA Ljubljana, trgovska
družba d.o.o., Čopova 14, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,000.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 2000/00479-5 IZ-6433
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00479 z dne 21. 3. 2000
je bilo stanovanje št. 11 z naslednjimi pro-
stori: kuhinjo v izmeri 10,06 m2, sobe v
izmeri 20,66 m2, sobe v izmeri 9,62 m2,
hodnika v izmeri 7,88 m2, kopalnice v izme-
ri 3,33 m2, lože v izmeri 3,33 m2 in drugimi
prostori v izmeri 4,80 m2, v skupni izmeri
59,67 m2, v tretjem nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Einspielerjeva 2, ki stoji
na parc. št. 921/2, vl. št. 388 k.o. Beži-
grad, ki je last zastaviteljice Tehovnik Mar-
te, Tomišelj 62, Ig pri Ljubljani na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene s
prodajalcem HOJA, Lepljene konstrukcije
in Žaga Škofljica d.o.o. dne 18. 11. 1999,
z dnem 16. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2000

Z 2000/00174-11 IZ-6434
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00174 z dne 3. 2. 2000
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 107, v
izmeri 80,35 m2, v XI. nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Brodarjev trg 13 v
Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1093, 1183/2
in 1182/2, vpisanih pri vl. št. 558, na parc.
št. 1098, vpisani pri vl. št. 1069, na parc.
št. 1082, vpisani pri vl. št. 12 in na parc. št.
1184/3, vpisani pri vl. št. 986, vse k.o.
Moste, ki je last dolžnice Furlan Mojce, Rav-
barjeva 13, Ljubljana, z dnem 16. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika NOVA LJUBLJAN-
SKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2000

Z 2000/00363-11 IZ-6435
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00363 z dne 13. 3. 2000
je bilo stanovanje št. 75, v skupni izmeri
82,49 m2, v 7. nadstropju stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Rusjanov trg 1, ki je last
dolžnikov Komič Adnana in Jasmire, oba
Bratov Komel 37, Ljubljana, z dnem 11. 5.
2000 zarubljeno v korist upnika NOVA
LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 2,521.950 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 2000/00328-11 IZ-6436
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00328 z dne 24. 3. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v izmeri 46
m2 s pritiklinami, na naslovu Klunova ulica
14, v Ljubljani, ki je last zastavitelja Branka
Krušec, Klunova ulica 14, Ljubljana, z dnem
17. 5. 2000 zarubljeno v korist upika SLO-
VENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d., Čo-
pova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000
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Z 2000/00742-5 IZ-6437
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00742 z dne 11. 5. 2000
je bil poslovni prostor na Dunajski 106 v
Ljubljani, v objektu A, v VI. nadstropju, v
izmeri 20,64 m2 s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem in pripadajočimi skupnimi
prostori in napravami ter s parkirnim me-
stom pod nadkritim podhodom, ki je last
zastavitelja AVANT MD d.o.o., upravljanje in
vzdrževanje, Dunajska 106, Ljubljana na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23.
10. 1998, sklenjene s prodajalcem MAGOS
d.o.o. Ljubljana, z dnem 11. 5. 2000 za-
rubljen v korist upnika SLOVENSKA INVE-
STICIJSKA BANKA d.d., Čopova 38, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00476-7 IZ-6438
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00476 z dne 24. 3. 2000
je bilo stanovanje z oznako II 2/16-H, ki se
nahaja v 2. nadstropju, južni stolpič št. II
ob Cesti 24. junija v Ljubljani, v skupni
izmeri 89,78 m2, skupaj s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah stavbe ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču parc. št. 1094/9,
1094/16 in del parcele 1094/10, vse k.o.
Črnuče, ki je last dolžnika APS avtomatiza-
cija procesnih sistemov d.o.o., Železna c.
18, Ljubljana na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. Č-61/1999 z dne 13. 12. 1999,
z dnem 17. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2000

Z 2000/00662-6 IZ-6439
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00662 z dne 10. 5. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 12, v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, na
Adamičevi 3, s sorazmernim deležem na
vseh skupnih prostorih in napravah, ki je
last Lokar Milene, Adamičeva ul. 3, Ljublja-
na na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
z RS, Ministrstvom za obrambo dne 3. 6.
1993, z dnem 10. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve:

- zoper dolžnico Lokar Mileno v znesku
2,383.450 SIT s pp,

- zoper Lokar Marijana v znesku
3,019.280 SIT s pp,

- zoper dolžnika Lokar Borisa v znesku
1,897.270 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00195-6 IZ-6441
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00195 z dne 22. 5. 2000
je bilo trosobno stanovanje št. A1 v pritličju
stanovanjskega objekta na naslovu Nahliko-
va 3, Ljubljana, v skupni neto površini

98,5 m2, ki stoji na parc. št. 656, vl. št. 693
k.o. Vič s pravico uporabe na funkcional-
nem zemljišču, solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih in napravah, skupaj z
garažo št. G4, shrambo v kleti št. S4 in
ograjenem atriju, ki je last dolžnice Jenko
Suzane, Nahlikova ulica 3, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe št. A1/NAH-99
z dne 21. 4. 1999, sklenjene s prodajal-
cem PM&A d.o.o., Ljubljana, Stegne 21,
z dnem 22. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

Z 2000/00805-5 IZ-6442
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00805 z dne 24. 5. 2000
je bilo stanovanje št. 3, v I. nadstropju na
naslovu Ulica Polonce Čuda 1 v Ljubljani, v
skupni izmeri 75,90 m2, s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih delih in na-
pravah objekta, kot tudi sorazmernim dele-
žem stavbišča in funkcionalnega zemljišča,
ki je last zastaviteljev Kolmanič Ivana in Ma-
rije, oba Ulica Polonce Čuda 1, Ljubljana,
vsakega do 1/2 na podlagi prodajne po-
godbe z dne 23. 10. 1989 in aneksa z dne
16. 11. 1989, sklenjene z Delovno skup-
nostjo skupnih služb železniškega gospo-
darstva Ljubljana, z dnem 24. 5. 2000 za-
rubljeno v korist upnika NOVA LJUBLJAN-
SKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

Z 2000/00270-10 IZ-6443
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00270 z dne 11. 3. 2000
je bil poslovni prostor – lokal št. L 2 s skla-
diščem in parkirnim prostorom št. 26 v po-
slovno stanovanjskem objektu št 4 TABOR
Ljubljana, CO 5/3 Zdravstveni dom – južni
del, ki je last dolžnika J.D.C. d.o.o., Ko-
menskega 10, Ljubljana na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 113/93 z dne 21. 5. 1993,
sklenjene med prodajalcem IMOS d.d. Ljub-
ljana in dolžnikom kot kupcem, z dnem 22.
5. 2000 zarubljen v korist upnika SLOVEN-
SKA INVESTICIJSKA BANKA d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 260.000 EUR v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

Z 2000/00755-5 IZ-6444
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00755 z dne 22. 5. 2000
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 29, v
izmeri 65,79 m2, v Ljubljani, Preglov trg 12,
v III. nadstropju stavbe stoječe na parc. št.
1157 k.o. Moste in parc. št. 1052/8,
1068, 1077/2, 1076/1, 1076/2 in
1087/1 k.o. Slape, ki je last dolžnice Can-
kar Dušice, Verovškova ulica 52, Ljubljana
na podlagi soinvestitorske pogodbe z dne
31. 5. 1983, dodatka I z dne 10. 8. 1984,
in dodatka II k soinvestitorski pogodbi z dne

10. 8. 1984, z dnem 22. 5. 2000 zarublje-
no v korist upnika BKS – LEASING , družba
za leasing, financiranje in trgovino d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 26.600 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

Z 2000/00785-6 IZ-6445
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00785 z dne 22. 5. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 311, v
III. nadstropju, v izmeri 47,08 m2 s pripa-
dajočo kletjo na naslovu Brilejeva 14, Ljub-
ljana, ki je last zastavitelja Ban Josipa, Re-
boljeva 14, Ljubljana na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
486-2/92 z dne 3. 7. 1992, sklenjene z
Mestom Ljubljana, z dnem 22. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika SLOVENSKA IN-
VESTICIJSKA BANKA d.d., Čopova 38,
Ljubljana za zavarovanje denarne terjatve v
višini 55.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

Z 2000/00329-11 IZ-6446
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00329 z dne 14. 3. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 32, v VIII. nad-
stropju, v izmeri 80,20 m2, Linhartova c. 68
v Ljubljani, ki je last zastavitelja Hribar Igorja,
Linhartova c. 68, Ljubljana, z dnem 11. 5.
2000 zarubljeno v korist upnika HYPO ALPE
ADRIA BANKA d.d. Ljubljana, Trg osvobodil-
ne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 14.000 EUR in
13.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2000

Z 2000/00108-12 IZ-6448
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00108 z dne 25. 1. 2000
je bil del poslovne stavbe v Ljubljani na Voj-
kovi 50 in sicer salon v pritličju površine
68,95 m2, skladišče v pritličju površine
34,60 m2, recepcija v pritličju površine
21,00 m2 (do 1/2), sanitarije v pritličju po-
vršine 8,01 m2, prehod (hodnik) v pritličju
površine 10,22 m2, dve pisarni v medetaži
skupne površine 70,75 m2, skladišče v me-
detaži površine 16,58 m2 in dve garažni
mesti v kleti površine 25,00 m2, kar je last
dolžnika CYAN import-export d.o.o., Jarška
34, Ljubljana na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 6. 8. 1999, sklenjene med
prodajalcem EuroComputer System, Infor-
macijski inženiring in zastopstva d.o.o., Mot-
nica 7, IOC Trzin in dolžnikom kot kupcem,
z dnem 22. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2000

In 98/00616-23 IZ-6453
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 21. 6. 1999, opr. št. In 98/00616 je
bil dne 11. 3. 2000 opravljen v korist upni-
ce Cuznar Monike, Puharjeva 5, Ljubljana
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rubež vrstne stanovanjske hiše R9-1-RS-2,
Jurčkova pot, Vič Rudnik, Galjevica, Kare –
1B vrstna hiša TIP 3, št. 47, 213 m2 zemlje,
140m2 koristne površine in garaža, parc. št.
199/30 na naslovu Gubčeve brigade 58,
last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

In 99/00415-6 IZ-6459
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. In 99/00415 z dne 30.
11. 1999 je bilo dvosobno stanovanje št.
16 na naslovu Plešičeva 10, Ljubljana, v
izmeri 54,33 m2, ki je last dolžnice Tanje
Kristovski, Plešičeva 10, Ljubljana z dnem
9. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika STA-
NOVANJSKA ZADRUGA EMONA p.o., Ljub-
ljana, Letališka 5, zaradi izvršbe za izterjavo
denarne terjatve v višini 161.208,50 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

Z 2000/00758-5 IZ-6464
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00758 z dne 31. 5. 2000
so bili prostori v pritličju in kleti v stavbi na
Smoletovi 18 v Ljubljani, ki so last zastavite-
lja ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVLJE Ljub-
ljana, Smoletova 18, Ljubljana na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12. 1997,
sklenjene z DANFOSS d.d. Ljubljana, EL-
MO d.o.o. Ljubljana, IMP d.d. Ljubljana,
PRELEST d.o.o. Ljubljana, IMP SKIN d.d.
Ljubljana, IMP ITAK d.d. Ljubljana in SRD
d.d. Ljubljana, z dnem 31. 5. 2000 zarub-
ljeni v korist upnika SLOVENSKA INVESTI-
CIJSKA BANKA d.d., Čopova 38, Ljubljana
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

Z 2000/00552-9 IZ-6465
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00552 z dne 11. 5. 2000
je bilo stanovanje v izmeri 39,64 m2 in pri-
padajočo shrambo v izmeri 4,47 m2 v pritli-
čju stanovanjske stavbe Cesta 24. junija št.
IV.P/3-E v Črnučah s pripadajočo solastnin-
sko pravico na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, ki je last dolžnice Hriberšek Maj-
de, Naselje heroja Maroka št. 10, Sežana,
z dnem 30. 5. 2000 zarubljeno v korist
upnika NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,640.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00360-7 IZ-6466
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00360 z dne 24. 5. 2000
je bilo stanovanje št. M8 v izmeri 60,58 m2,
z balkonom v izmeri 9,84 m2, v mansardi
objekta na Donovi cesti 2 v Medvodah, ter v
istem objektu podstrešja nad mansardama
M8 in M3 v skupni izmeri 91,38 m2, v man-
sardi navedenega objekta v IV. gradbeni fa-
zi s pripadajočim parkirnim mestom št 6 v

kleti ter pripadajočim sorazmernim delom
skupnih prostorov, delov in naprav stavbe in
funkcionalnega zemljišča v izmeri 8,33 m2,
hodnik 3,43 m2, shramba 1,13 m2, kolesar-
nica 1,07 m2, strojnica in terasa na strehi
poslovno stanovanjske stavbe v izmeri
97,03 m2, ki je last dolžnika VA.AL d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. M8-2/PSOM/98 z
dne 17. 12. 1998, sklenjene s prodajal-
cem IPC Holding, Tacenska 133, Ljubljana,
ki jo zastopa direktor Miha Brajer in kup-
cem – dolžnikom, z dnem 24. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika SKB BANKA d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
70,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

Z 2000/00744-5 IZ-6467
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00744 z dne 31. 5. 2000
je bil poslovni prostor v skupni izmeri
370,30 m2, lociranem v drugi kleti poslov-
ne stavbe na Železni cesti 14 v Ljubljani, ki
leži na parc. št. 1796/31 in 1796/32, obe
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika JAZON,
podjetje za turizem, proizvodnjo in storitev
d.o.o., Pot v Hrastovec 21, Ljubljana-Črnu-
če na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
101-024/75-94 z dne 25. 4. 1994, skle-
njene s prodajalcem SKB Investicijsko po-
djetje d.o.o. Ljubljana, z dnem 31. 5. 2000
zarubljen v korist upnika NOVA LJUBLJAN-
SKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

Z 2000/00523-9 IZ-6468
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00523 z dne 31. 5. 2000
so bili poslovni prostori v medetaži (I. nad-
stropje) označeni s št. L 4 v izmeri 48,75 m2,
v lameli BC, lokal v pritličju, označen s št. L 4
v izmeri 52,60 m2, v lameli BC, skladišče v I.
kleti, označen s št. L 4 v izmeri 94,70 m2 in
eno parkirno mesto št. 52 v I. kleti objekta,
vse v poslovno stanovanjskem objektu v Ljub-
ljani, Kolodvorska ulica 18, kateremu pripa-
da tudi sorazmeren solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah ter
na funkcionalnem zemljišču objekta v kate-
rem se nahajajo in stoji na parc. št. 202/1,
536/11, 202/2, 202/3, 121/8, 121/9,
121/2, 200, 198/3, 121/1 in 121/7 k.o.
Tabor, ki so last zastavitelja Valjidina Nuredi-
ni, Gerbičeva ulica 19, Ljubljana in Dževata
Nuredini, Trnovska ulica 4, Ljubljana, z dnem
31. 5. 2000 zarubljeni v korist upnika KAR-
TNER SPARKASSE AG, Neuer Platz 14,
A-9020 Celovec, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 3,600.000 ATS v tolarski proti-
vrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

In 98/00452-30 IZ-6480
Na podlagi zapisnika o sporazumu o za-

varovanju denarne terjatve z zastavno pravi-
co na nepremičnini tega sodišča z dne
18. 10. 1996 opr. št. II R 1530/96, je bil

opravljen narok za zavarovanje denarne ter-
jatve v korist upnika INKA Leasing d.d., Tom-
šičeva 2, Koper poslovnega prostora –
okrepčevalnice “Lesendro” na naslovu Šti-
hova ul. 13, Ljubljana, parc. št. 1788 in 1789
k.o. Bežigrad, v I. nadstropju v velikosti 68
m2, na pokriti in nepokriti terasi v skupni izme-
ri 70,04 m2, skladiščni prostor št. 3 v 1. kleti
v izmeri 10,46 m2, last dolžnika Đurišič Žar-
kota, Celovška 189, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2000

Z 2000/00824-5 IZ-6481
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00824 z dne 23. 5. 2000
je bil poslovni prostor št. 67, v pritličju GT
Centra Črnuče, ki je last zastaviteljice Mari-
je Zavšek, Pod Pleno 69, Škofja Loka na
podlagi pogodbe št. S-153/95 z dne 13. 1.
1995, sklenjene s kupcem Primorje p.o.,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina, z dnem 23. 5.
2000 zarubljen v korist upnika Poštna ban-
ka Slovenije d.d., Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

Z 2000/00830-5 IZ-6482
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00830 z dne 23. 5. 2000
je bilo stanovanje št. IV. 4/24-D, v 4. nad-
stropju, stolpič št. IV, na naslovu Ul. 24. juni-
ja 37 v Ljubljani, s pripadajočim deležem na
skupnih delih in napravah in pripadajočo la-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stoji stavba, vse last dolžnikov Prešeren Ma-
tjaža in Vide Prešeren Irene, oba Jakčeva ul.
2, Ljubljana, z dnem 23. 5. 2000 zarubljeno
v korist upnika NOVA LJUBLJANSKA BAN-
KA d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,550.000 SIT do dolžnika Matjaža Prešer-
na in v višini 4,550.000 SIT do dolžnice Ire-
ne Vide Prešeren s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

In 98/00100-20 IZ-6484
In 98/00633
In 99/00274

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani opr. št. In 98/00100, In
98/00633 in In 99/00274 z dne 17. 3.
1998, 10. 11. 1998 in 18. 11. 1999 je
bilo enosobno stanovanje s kabinetom, v
izmeri 44,80 m2, št. 13, Nanoška 9, Ljub-
ljana z dnem 2. 2. 2000 zarubljeno v korist
upnika Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana zaradi izterjave 27.733 SIT s pri-
padki, 30.192 SIT s pripadki in 25.309 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2000

Z 2000/00780-5 IZ-6485
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00780 z dne 23. 5. 2000
je bilo dvosobno stanovanje št. 56, v skupni
izmeri 58,70 m2, v sedmem nadstropju sta-
novanjskega objekta na naslovu Vodnikova
8 v Ljubljani, ki je last Dušanke Valenčič,
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Vodnikova 8, Ljubljana, z dnem 23. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika SLOVENSKA ZA-
DRUŽNA KMETIJSKA BANKA d.d. Ljublja-
na, Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000 USD s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2000

Z 1999/01574-8 IZ-6486
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/01574 z dne 21. 12.
1999 je bilo trosobno stanovanje št. 10, v
II. nadstropju stanovanjskega bloka na Ple-
šičevi 4, Ljubljana, v izmeri 77,32 m2, ki je
last dolžnikov: Sinani Agim in Kastelic Re-
nata, oba Plešičeva 4, Ljubljana, vsakega
do 1/2, z dnem 24. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika Raiffeisenkasse Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 1, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
250.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

Z 2000/00475 IZ-6488
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00475, ki ga je dne 30. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trosobnem stanovanju št. 916 v
devetem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Brilejeva ul. 13, Ljubljana, ki obsega
kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico, balkon
oziroma teraso in klet, v skupni izmeri
76,99 m2 ter temu stanovanju pripadajoč so-
lastni delež skupnih prostorov, delov in na-
prav stavbe in funkcionalnega zemljišča, ka-
mor sodi tudi garažni boks št. 36, ki je last
zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 30. 4. 1999, sklenjene z Wolf
Mojco, Brilejeva 13, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnika: Jerebic Izidor, Kovorska
59, Tržič; Vidmar Andreja, Jelovškova 19,
Duplica pri Kamniku, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 144.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00813-5 IZ-6489
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00813 z dne 15. 5. 2000
je bilo trosobno stanovanje št. 37, v VII. nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Tr-
novski pristan 8, Ljubljana, v skupni izmeri
77,13 m2, na lokaciji E-2 v soseski VS 1, ki
je last zastaviteljev Kobe Marka in Irene, oba
Ulica Stare pravde 5, Ljubljana na podlagi
soinvestitorske pogodbe z dne 26. 9. 1984,
št. VS-1 71/84 in dodatkov št. 1 in št. 2 z
dne 28. 11. 1985, sklenjene z Zavodom za
izgradnjo Ljubljane TOZD Inženiring, Ljublja-
na, Kersnikova 10, kot prodajalcem, z dnem
30. 5. 2000 zarubljeno v korist upnika SKB
BANKA d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00088-13 IZ-6490
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00088 z dne 10. 1. 2000

je bilo dvosobno stanovanje št. 42, v sku-
pni izmeri 60,86 m2, ki se nahaja v stano-
vanjski hiši Ob žici 5, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 609/8, vl. št. 850 k.o. Dravlje in
je last dolžnice Trandfilovski Darje, Rusja-
nov trg 4, Ljubljana, z dnem 30. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika SKB BANKA d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 2000/00271-13 IZ-6491
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/00271 z dne 15. 2. 2000
je bilo stanovanje št. 28, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše, Ilirska cesta 34, Ljublja-
na, v izmeri 58,20 m2, ki obsega kuhinjo
10,00 m2, sobo 15,00 m2, sobo 10,20 m2,
hodnik 6,80 m2, kopalnico 3,00 m2 in tera-
so 1,00 m2, ki je last zastavitelja Kante Igor-
ja, Ilirska ulica 34, Ljubljana, z dnem 30. 5.
2000 zarubljeno v korist upnika POŠTNA
BANKA SLOVENIJE d.d., Vita Kraigherja 5,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2000

Z 1999/00972-16 IZ-6492
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 1999/00972 z dne 22. 10.
1999 je bilo stanovanje št. 11/II v Slomško-
vi ul. št. 27 v Ljubljani, parkirno mesto, št.
30 v I. kleti in shramba št. 11 v I. kleti v
stanovanjskem poslovnem objektu št. 4,
zgrajenem na parc. št. 192/15 in 192/20
k.o. Tabor – Zdravstveni dom, južni del,
Ljubljana, ki je last zastavitelja Mali Toma,
Podrečje 83, Domžale, z dnem 30. 5. 2000
zarubljeno v korist upnika BANKA CELJE
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 24,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2000

Z 2000/00654 IZ-6513

Na podlagi sklepa opr. št.
Z 2000/00654, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju tip
AL oznake B27 v izmeri 86,08 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju hiše št. 4 v nizu B,
na naslovu Zore Majcnove 20 v Ljubljani
ter dvema parkirnima mestoma, s sora-
zmernim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah stavbe ter stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last dolžnikov
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
52-99-233 z dne 22. 12. 1999 ter dodat-
kov št. 52-00-32 z dne 7. 2. 2000 in št.
52-00-52 z dne 29. 2. 2000, sklenjenih z
Gradis inženiring d.d., Ljubljana, Letališka
33 kot prodajalcem, zastavna pravica v ko-
rist upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
6,682.676 SIT in 5,000.324 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

Z 2000/00518-11 IZ-6514
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00518 z dne 7. 6. 2000
je bilo stanovanje v stanovanjski hiši v Ljub-
ljani, na naslovu Lepodvorska 20 in sestoji
iz kuhinje v izmeri 15,81 m2, sobe v izmeri
23,10 m2, sobe v izmeri 24,25 m2, kopalni-
ce v izmeri 1,62 m2, hodnika v izmeri 30,04
m2, shrambe v izmeri 5,36 m2, kleti oziroma
drvarnice v zidanem objektu v izmeri 2,80
m2, v skupni izmeri 76 m2, ki stoji na parc.
št. 1165/1 k.o. Spodnja Šiška, ki je vpisa-
na pri vl. št. 413 ter k.o., ki je last zastavite-
lja Celar Janeza, Lepodvorska ulica 20,
Ljubljana, z dnem 7. 6. 2000 zarubljeno v
korist upnika KARNTNER SPARKASSE AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 850.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

Z 2000/00869-5 IZ-6515
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00869 z dne 23. 5. 2000
je bilo trosobno stanovanje št. 3, v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljublja-
ni, Vurnikova 5, ki stoji na parcelah št. 1790,
1791 k.o. Bežigrad, h kateremu pripada
tudi sorazmerni solastniški delež na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah stanovanjskega bloka, Vurnikova 5,
Ljubljana in oštevilčena shramba v kleti sta-
novanjskega bloka, in je last dolžnika IN-
TERWOLF d.o.o., Proizvodnja in trgovina
vijakov, Obrtna cona Logatec 3, Logatec na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21.
7. 1995, sklenjene s prodajalcem Orlovič
Nikolo iz Ljubljane, z dnem 6. 6. 2000 za-
rubljeno v korist upnika BANKA CELJE d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

Z 2000/00944 IZ-6517
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00944, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10 v skupni
izmeri 92,30 m2 v I. nadstropju s pripadajo-
čo shrambo št. 10 v kleti stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Celovška 134, ki stoji na
parc. št. 1954, vl. št. 2074 k.o. Zg. Šiška,
ki je last zastaviteljev na podlagi prodajne
pogodbe št. 131/95 Ce, sklenjene s pro-
dajalcem IMOS INŽENIRING d.d. Ljubljana,
Linhartova 13, dne 24. 5. 1995, zastavna
pravica v korist upnika: SLOVENSKA ZA-
DRUŽNA KMETIJSKA BANKA d.d., Miklo-
šičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2000

Z 2000/00881-5 IZ-6518
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00881 z dne 19. 5. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 8, v I. nad-
stropju jugozahod, 3. stopnišče, lega Pš II
Podgora, v stanovanjski hiši Prušnikova 7,
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Ljubljana, ki stoji na parc. št.: 703, 693/1,
692/2, 689, 685, 684 in 690 k.o. Šentvid,
ki obsega: predsobo izmere 2,40 m2, kuhi-
njo izmere 10,49 m2, kopalnico z WC izme-
re 3,24 m2, sobo izmere 15,40 m2 in bal-
kon izmere 3,41 m2 in je last dolžnice Drag-
ić Gordane, Beblerjev trg 11, Ljubljana na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17.
4. 2000, sklenjene s Cirilo in Davorinom
Koprivcem iz Ljubljane, Prušnikova 7, z
dnem 6. 6. 2000 zarubljeno v korist upnika
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d., Vita Kra-
igherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

Z 2000/00821 IZ-6519
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00821, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake
III.2/14-D v izmeri 68,89 m2 v II. nadstropju
stanovanjske stavbe – stolpič III, Cesta 24.
junija 35 v Ljubljani, s shrambo št. III/6 in
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter skupnih delih, objektih in
napravah, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 89/1999, sklenje-
ne dne 30. 3. 2000 s prodajalcem Urbana
d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana-Črnuče, za-
stavna pravica v korist upnika: NOVA LJUB-
LJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,026.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00879 IZ-6520
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00879, ki ga je dne 7. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 25 v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu
Ljubljana, Novakova 5 s pripadajočim so-
lastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo hiši
kot celoti in funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, ki je last dolžnice na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalci
Marijo Visenjak, Meleno Šeško Vidmar,
Marico Marinčič, Ano Spišič, Josephom
Starrom, Minko Hunter in Sylvio Ann Bur-
ton dne 31. 1. 2000, zastavna pravica v
korist upnika: NOVA LJUBLJANSKA BAN-
KA d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

Z 2000/00874-6 IZ-6521
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00874 z dne 19. 5. 2000
so bile nepremičnine v k.o. Črnuče, ki še
niso vpisane v zemljiško knjigo, last CORTY
d.o.o., Flajšmanova 10, Ljubljana, in sicer
parcelna št. 902/48 – poslovna stavba v
izmeri 363 m2 in dvorišče v izmeri 44 m2 –
do celote, parcelna št. 902/26 – dvorišče
v izmeri 72 m2 – do celote, parcelna št.
902/27 – dvorišče v izmeri 138 m2 – do
celote, parcelna št. 902/9 – poslovna stav-

ba v izmeri 21 m2 in dostopna cesta v izmeri
1757 m2 – idealni solastniški delež do
3/100, parcelna št. 902/39 – poslovna
stavba v izmeri 43 m2 – idealni solastniški
delež do 3/100 in parcelna št. 902/34 –
poslovna stavba – pritličje v izmeri 62 m2 –
idealni solastniški delež do 15/1000, na
kateri je CORTY d.o.o. kot kupec pridobil
lastniško pravico na osnovi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene s prodajalcem IMP
PROMONT d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljub-
ljana-Črnuče, dne 10. 1. 2000 in dodatka h
kupoprodajni pogodbi z dne 10. 1. 2000, z
dnem 6. 6. 2000 zarubljene v korist upnika
Steiermarkische Bank und Sparkassen,
A.G., Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,100.000 ATS oziroma 152.612,95 EUR
v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

Z 2000/00851 IZ-6524
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00851, ki ga je dne 5. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu v stanovanjskem blo-
ku B-11 v soseski ŠS-8/2 Nove Dravlje v
Ljubljani v pritličju z oznako št. 4 v neto
površini 31,25 m2 na naslovu Brilejeva 14,
Ljubljana kateremu pripada tudi sorazme-
ren delež na skupnih prostorih, delih, ob-
jektih in napravah ter na funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjskega bloka, ki je last zasta-
viteljice na podlagi kupne pogodbe z dne 7.
7. 1997, sklenjene s prodajalcem BISTRO
Kemična čistilnica in pralnica d.d. Škofja
Loka, Spodnji trg 27, zastavna pravica v
korist upnika: KARTNER SPARKASSE AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,800.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000

In 98/00505-8 IZ-6528
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bila dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 15. 6.
1999, opr. št. In 98/00505, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00269 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 98/00682-7 IZ-6529
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bil dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 13. 11.
1998, opr. št. In 98/00682, ki se izvede s

pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00269 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 98/00627-4 IZ-6530
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bil dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 23. 4.
1999, opr. št. In 98/00627, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00269 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 98/00504-5 IZ-6531
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bil dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne
23. 4. 1999, opr. št. In 98/00504, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 97/00269 na predlog istega
upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 98/00494-5 IZ-6533
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bil dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 15. 6.
1999, opr. št. In 98/00494, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00269 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 98/00420-8 IZ-6537
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 3. 1998 opr. št. In 97/00269 je
bil dne 21. 9. 1998 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 66,57 m2, št. 50, Celovška 263,
Ljubljana, last dolžnika Jerele Janeza, Ce-
lovška 263, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 10. 12.
1998, opr. št. In 98/00420, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00269 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000
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Z 2000/00321-14 IZ-8874
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00321 z dne 16. 2. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 6, v poslov-
no stanovanjskem objektu E na naslovu Za-
loška c. 232b, Ljubljana-Zalog v prvi man-
sardi, v izmeri 36,06 m2 stanovanjske povr-
šine in 4,23 m2 balkona, skupaj s shrambo
v drugi mansardi istega stanovanjskega ob-
jekta, ki je last zastaviteljic Stupar Marije,
Zaloška c. 232c, Ljubljana in Ozvatič Nata-
še, Krivec 3, Ljubljana, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 30. 6. 1999, z dnem
16. 6. 2000 zarubljeno v korist upnika
HYPO– LEASING d.o.o., Trg OF 12, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,271.149,20 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

Z 2000/00178-11 IZ-8849
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00178 z dne 28. 2. 2000
sta bila:

1. stanovanje št. 9, v II. nadstropju zgrad-
be na naslovu Molniške čete 17, Ljubljana,
v izmeri 82,18 m2 s pripadajočo shrambo v
kleti ter sorazmernim deležem na skupnih
delih, napravah in prostorih stanovanjskega
objekta in pripadajočimi pravicami na fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice
Nedeljković Gordane, Molniške čete 17,
Ljubljana in zastavitelja Nedeljković Zorana,
Molniške čete 17, Ljubljana, vsakega do
1/2 na podlagi prodajne pogodbe z dne
27. 10. 1995, sklenjene s Muharemom in
Muharemo Avdič kot prodajalcema.

2. poslovni prostor v pritličju poslov-
no-stanovanjskega objekta Slape na Zado-
brovški cesti v Ljubljani, dokončanega do
III. gradbene faze z oznako L 13, v izmeri
70,90 m2, s skladiščem v izmeri 19,40 m2

skupaj s pripadajočim zemljiščem – vrtom v
izmeri 98,30 m2 parkirnim mestom št. 27 v
kleti objekta v izmeri 11 m2 in kletno shram-
bo A1, ki je last dolžnice Nedeljković Gor-
dane, Molniške čete 17, Ljubljana na pod-
lagi pogodbe št. N-50-98-0125/00 z dne
5. 11. 1998,

z dnem 16. 6. 2000 zarubljena v korist
upnika SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

Z 2000/00757-7 IZ-8856
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00757 z dne 12. 6. 2000
je bilo dvosobno stanovanje tip S26, stano-
vanje 98 v VIII. nadstropju, v stolpnici S0 2
Štepanjsko naselje, na naslovu Vlahovičeva
39 v Ljubljani, ki je last Visintin Lucia, Jak-
čeva 39, Ljubljana, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe, sklenjene 23. 4. 1999 s pro-
dajalcema Osek Danico in Antonom, z dnem
12. 6. 2000 zarubljeno v korist upnika SLO-
VENSKA INVESTICIJSKA BANKA d.d., Čo-
pova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2000

Z 2000/00207-8 IZ-8878
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00207 z dne 24. 5. 2000
je bilo štiriinpolsobno dupleks stanovanje
št. 13, ki se nahaja na naslovu Močilnikarje-
va ul. 8/c, Ljubljana, v prvem nadstropju in
mansardi severnega objekta v izmeri
106,09 m2 z balkonom v izmeri 5,11 m2,
teraso v izmeri 41,15 m2 in shrambo v iz-
meri 1,91 m2, stoječ na delu parcele
1467/8, vl. št. 3872 k.o. Kašelj ter parkir-
nim mestom št. 13 v kletni etaži s solastnin-
skim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah zgradbe in na zem-
ljišču na katerem objekt stoji oziroma na
zemljišču, ki je namenjeno njegovi redni
rabi, ki je last dolžnika Maksi Term, družba
za trgovino, storitve, proizvodnjo, d.o.o.,
Mariborska c. 12/a, Selnica ob Dravi, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 1. 2000 z Mix, d.o.o., Stegne 15,
Ljubljana, z dnem 24. 5. 2000 zarubljeno v
korist upnika Probanka, d.d., Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

In 97/00144-29 IZ-8883
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 14. 11. 1997 opr. št. In 97/00144, je
bil dne 6. 5. 1998 opravljen v korist upnika
VELANA TOVARNA ZAVES d.d., Ljubljana,
Šmartinska 52, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Jana Turk iz Ljubljane, rubež stanovanja št.
78 v VI. nadstropju, Jakčeva ul. 2, Ljubljana,
v izmeri 62,79 m2, last dolžnice Anke Šavija,
Jakčeva 2, Ljubljana, do 1/2.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

In 99/00225-3 IZ-8884
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 6. 1998, opr. št. In 98/00096, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upni-
ka Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja s
kabinetom v izmeri 74,79 m2, št. 8, Ziherlo-
va 8, Ljubljana, I. nadstropje, last dolžnika
Markovič Bojana, Ziherlova 8, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo predlagano dne 18. 5. 1999,
opr. št. In 99/00225, ki se izvede s pristo-
pom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št.
In 98/00096 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30.5. 2000

In 99/00600-3 IZ-8885
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 5. 1998 opr. št. In 98/00114, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upni-
ka METALKA STANOVANJSKE STORITVE
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež gar-
sonjere v izmeri 29,31 m2, št. 61, Brilejeva
2, Ljubljana, last dolžnika Kralj Samota, Bri-
lejeva 2, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 15.
3. 2000, opr. št. In 99/00600, ki se izvede
s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št.
In 98/00114 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

In 99/00335-5 IZ-8886
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 5. 1998 opr. št. In 98/00114, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upni-
ka METALKA STANOVANJSKE STORITVE
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež gar-
sonjere v izmeri 29,31 m2, št. 61, Brilejeva
2, Ljubljana, last dolžnika Kralj Samota, Bri-
lejeva 2, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 15.
3. 2000, opr. št. In 99/00335, ki se izvede
s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št.
In 98/00114 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

In 99/00687-3 IZ-8887
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 5. 1998 opr. št. In 98/00114, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upni-
ka METALKA STANOVANJSKE STORITVE
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež gar-
sonjere v izmeri 29,31 m2, št. 61, Brilejeva
2, Ljubljana, last dolžnika Kralj Samota, Bri-
lejeva 2, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 15.
3. 2000, opr. št. In 99/00687, ki se izvede
s pristopom k izvršbi dovoljeni pod opr. št.
In 98/00114 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2000

Z 2000/00726-6 IZ-8893
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00726 z dne 26. 5. 2000
je bil poslovni prostor št. VII na levi strani
veznega hodnika, v izmeri 62,81 m2 v nad-
stropju objekta na naslovu Cesta v Gorice
36, Ljubljana, ki je last zastaviteljice Brezo-
vec Nataše, Dankova 22, Ljubljana na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 52/90-IG/6 z
dne 28. 3. 1990, sklenjene z Gradbenim
podjetjem Grosuplje p.o., Grosuplje, Tabor-
ska c. 13, z dnem 5. 6. 2000 zarubljen v
korist upnika HYPO ALPE ADRIA BANKA
d.d. Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 74.300 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00876-5 IZ-8889
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00876 z dne 6. 6. 2000
sta bila:

- stanovanje št. 48, v 7. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Vogelna ulica
10, ki je last Bogdana Blaznika in Tine Blaz-
nik,

- poslovni prostor v prvem nadstropju
gospodarsko trgovskega centra (GTC) v ure-
ditvenem območju BP 6/4 – Brod pri Ljub-
ljani na naslovu Brnčičeva 13, ki je last Bog-
dana Blaznika in Adnana Sarajlije,

z dnem 6. 6. 2000 zarubljena v korist
upnika BANKA CELJE d.d., Glavna podruž-
nica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000
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Z 2000/00319-9 IZ-8896
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00319 z dne 8. 3. 2000
sta bila lokal št. C 27 v izmeri 218a 50 m2

in št. C 27a v izmeri 514a 65 m2 v sutere-
nu poslovne stavbe na Dunajski 58 v Ljub-
ljani, ki je last dolžnika ONA ON, Notranja
trgovina d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana na
podlagi pogodbe št. 120/79-05/2-92,
sklenjene med prodajalcem SGP Grosu-
plje n.sol.o in DO Jugotekstil Ona-On kot
pravnim naslednikom ONA ON Notranja tr-
govina d.o.o. z dne 26. 4. 1979 in aneksa
št. 57/80-0572-92 z dne 27. 3. 1980,
vse usklajeno s pogodbo o ugotovitvi dej-
stev in uskladitvi stanja z dne 15. 7. 1999,
z dnem 10. 3. 2000 zarubljena v korist
upnika DOLENJSKA BANKA d.d., Seidlo-
va c. 3, Novo mesto, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 40,000.000 SIT in
300.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00962-5 IZ-8897
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00962 z dne 6. 6. 2000
je bilo stanovanje št. 5, v objektu B, z ozna-
ko 4S+K, v prvi etaži, v skupni izmeri
137,10 m2, s pripadajočo shrambo št. 5 v
kleti objekta, ki je last zastavitelja Dević Sa-
ša, Majaronova 20, Ljubljana na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 179/95-2/4 z dne 7. 6.
1995, z dnem 6. 6. 2000 zarubljeno v ko-
rist upnika VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-
KA d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 30.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

Z 2000/00534 IZ-8902
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00534, ki ga je dne 29. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 80 v X. nad-
stropju hiše na naslovu Vojkova 77 v Ljub-
ljani, v skupni izmeri 85,05 m2, ki stoji na
parc. št. 408/2, 834, 477-486 k.o. Brinje,
ki je last dolžnika na podlagi prodajne po-
godbe z dne 20. 1. 2000, sklenjene s Kovi-
notehno d.d. Celje, Mariborska c. 7, za-
stavna pravica v korist upnika. BANKA CE-
LJE d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 13,814.357 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00473 IZ-8903
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00473, ki ga je dne 29. 5. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanjski enoti št. 23, v
Ljubljani, Bilečanska 5 v izmeri 64,09 m2, ki
obsega kuhinjo, dve sobi, predsobo, kopal-
nico, ložo in druge prostore. K stanovanju
pripada skupna pravica na skupnih prosto-
rih, delih in napravah in funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe z dne 11. 2. 2000, sklenjene s
Pustovrh Božidarjem, Bilečanska ul. 5, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnika SKB

BANKA d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,340.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2000

Z 2000/00371-6 IZ-8904
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00371 z dne 29. 5. 2000
sta bila:

- lokal št. 3, kava bar v PGH KOZOLEC
po katalogu poslovnih prostorov PGH KO-
ZOLEC št. projekta 698 z dne 26. 6. 1997
v pritličju praviljona 1, ki leži na parc. št.
2430, 2440, 2449 ter delih parc. št.
2431, 2434, 2439, 244, 2443, 2444,
2450/1, vse k.o. Ajdovščina, ki je last dol-
žnika na podlagi pogodbe št. 02-779, skle-
njene dne 21. 9. 1998 z Mestno občino
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana kot pro-
dajalko in

- poslovni prostor PP1, v izmeri
71,50 m2 in dodatni prostori: pisarna št. 1
in pisarna št. 2, v izmeri 12,29 m2, kar se
vse nahaja v PGH KOZOLEC v I. nadstropju
paviljona 1, ki leži na parc. št. 2430, 2440,
2449 ter delih parc. št. 2431, 2434, 2439,
244, 2443, 2444, 2450/1, vse k.o. Ajdov-
ščina, ki je last dolžnika na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 10-LPGH0779-PI-PP-1 z
dne 29. 6. 1999, sklenjene z družbo ZIL
INŽENIRING d.d., Kersnikova 10, Ljubljana
kot prodajalko,

z dnem 24. 5. 2000 zarubljena v korist
HYPO ALPE ADRIA BANKA d.d. Ljubljana,
Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
585.991 DEM s pp in 585.991 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 165-02-82/00 Ob-33368
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi

tretjega odstavka 281. člena zakona o iz-
vršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98)
objavlja razpis za imenovanje izvršitelja, in
sicer:

I. 1 prosto mesto za izvršitelja s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Kranju,

II. 1 prosto mesto za izvršitelja s se-
dežem na območju Okrožnega sodišča
v Novi Gorici.

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor iz-
polnjuje naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno  sposoben in ima splo-

šno zdravstveno zmožnost;
3. da ima pridobljeno najmanj V. stopnjo

izobrazbe;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izku-

šenj,
5. da ima opravljen izpit za izvršitelja po

programu, ki ga je predpisal minister, pri-
stojen za pravosodje;

6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za

opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja kot
javnega pooblastila;

8. da ima opremo in prostore, ki so po-
trebni in primerni za opravljanje dejanj izvrš-
be in zavarovanja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti na-
slednja dokazila:

pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu;
pod 2. točko – zdravniško potrdilo spe-

cialista medicine dela;
pod 3. točko – potrdilo o doseženi stop-

nji in vrsti izobrazbe;
pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih

najmanj dveletnih delovnih izkušnjah;
pod 5. točko – potrdilo o opravljenem

izpitu za izvršitelja;
pod 6. točko – dokazilo o aktivnem zna-

nju slovenskega jezika (spričevalo o konča-
nem šolanju v RS ali potrdilo o aktivnem
znanju slovenskega jezika ali drug ustrezen
dokaz);

pod 7. točko – izpisek iz kazenske evi-
dence,

pod 8. točko – dokazilo o lastništvu ozi-
roma pravici uporabe prostorov z opremo
ter primernim vozilom po pravilniku o mini-
malnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Ur. l. RS, št. 6/99).

Kandidati, ki so v postopku opravljanja
izpita za izvršitelja že predložili dokazila pod
1., 2., 3., 4. in 6. točko le-teh k prijavi na
razpis za imenovanje izvršiteljev ni potrebno
ponovno predložiti.

Dokazilo pod 7. točko ne sme biti starej-
še od 30 dni od dneva vložitve prijave.

Pisne prijave na razpis za imenovanje
izvršitelja z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 30
dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 32/2000 Ob-33167
Svet Ljudske univerze Sežana razpisuje

prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o izobraževanju odraslih
(Ur. l. RS, št. 12/96).

Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis
in program oziroma vizijo razvoja zavoda.

Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite z oznako “Razpis” v 8 dneh po obja-
vi razpisa na naš naslov: Ljudska univerza
Sežana, Bazoviška ulica 9, 6210 Sežana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Svet LU Sežana

Št. 221/2000 Ob-33420
Osnovna šola Koseze, Ledarska 23,

1117 Ljubljana, objavlja prosto delovno me-
sto

učitelja tehnične vzgoje
za določen čas, s polnim delovnim ča-

som.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z ZOFVI.
Prijave z dokazili pošljite v roku 8 dni.

Osnovna šola Koseze, Ljubljana
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-33197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Stanovanj-
ski sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarni-
kova 3, faks 061/306-14-10.

2. Vrsta in količina blaga: ca. 40 stano-
vanj.

Ocenjena vrednost blaga: 700,000.000
SIT.

3. Kraj dobave: Mestna občina Ljublja-
na.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga: oktober 2000.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-33291

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks 063/481-7711.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila, diagnostika,
medicinsko sanitetni potrošni material
in embalaža, obvezilni material, RTG ma-
terial, leče in šivalni material, osteosin-
teza in endoproteze v ocenjeni vrednosti
2,300,000.000 SIT.

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

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 1. 2001.

5.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-33293
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks 063/481-7711.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: živila in material za pre-
hrano v ocenjeni vrednosti 220,000.000
SIT.

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

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 1. 2001.

5.
Splošna bolnišnica Celje

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-33333
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 grad-
benih del za objekt: zahodna obvoznica
Maribor : Maribor – Erjavčeva-Proletar-
skih brigad.

– Dravograjska cesta s priključnimi uli-
cami,

– komunalna in energetska infrastruktura,
– pejsažna ureditev,
– protihrupna zaščita.
Ocenjena vrednost: 1.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: oktober
2000.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok: 2000-2001.

6.  Način financiranja: NPIA (v letih 2000-
2001) Protokol o ureditvi medsebojnih ra-
zmerij pri izgradnji zahodne obvoznice Ma-
ribor (sofinanciranje MO Maribor 2000-
2002).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 1584 Ob-33163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inženirska zbornica Slovenije, Dunaj-
ska 104, 1000 Ljubljana, tel. 01/568-46-
71, faks 01/568-46-97.

2. Vrsta in obseg nakupa poslovnih pro-
storov in ocenjena vrednost del: prostori
Inženirske zbornice Slovenije na lokaci-
ji za:

Ob-33295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, faks 063/481-7711.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: režijski material, pisar-
niški material, pralna in čistilna sreds-
tva, tehnični material, tekstilni izdelki,
splošni drobni inventar v ocenjeni vred-
nosti 160,000.000 SIT.

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

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 1. 1. 2001.

5.
Splošna bolnišnica Celje

– službo IZS za potrebe zbornice (večja
sejna soba do 100 članov, prostori za pred-
sednika zbornice, generalnega sekretarja
in tajništvo),

– evidenčno službo zbornice (za izvrše-
vanje javnega pooblastila in arhiviranje gradi-
va obeh služb za javna pooblastila, eviden-
čne službe in službe za strokovne izpite),

– službo za strokovne izpite,
– za potrebe matične sekcije arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov (razstavni
prostor do 170 m2 in pripadajoči pisarni za
predsednika in sekretarja matične sekcije),

– za potrebe matične sekcije gradbenih
inženirjev,

– za potrebe matične sekcije strojnih in-
ženirjev,

– za potrebe matične sekcije elektro in-
ženirjev,

– za potrebe matične sekcije geodetov,
– za potrebe matične sekcije tehnolo-

gov in drugih inženirjev ter
–za potrebe matične sekcije rudarjev,
v skupni izmeri ca. 600 m2 ±10%,
– za potrebe arhiva zbornice,
v izmeri ca. 40 m2 (prostori II kvalitete).
Ocenjena vrednost nakupa poslovnih

prostorov je ca. 200 mio SIT brez DDV.
Podlaga za nakup poslovnega prostora

je sklep št. 48 s 4. redne seje skupščine z
dne 2. 7. 1999.

Na podlagi sprejetih kriterijev bo grad-
beni odbor izbral najugodnejšega ponudni-
ka in ga predlagal v potrditev upravnemu
odboru IZS, ki bo s sklepom potrdil izbrane-
ga ponudnika.

Kriteriji za izbiro:
1. Lokacija: 40% ocene

– Centralnost: ožji center – zlasti bližina
tehničnih fakultet, Bežigrad vzdolž Dunaj-
ske ceste do Tolstojeve ulice, območje
vzdolž Tržaške ceste do Jadranske ceste.

– Dostopnost:
– z avtocest oziroma obvoznic,
– bližina postajališča javnega potniške-

ga prometa,
– bližina javnega parkirišča.

– Kvaliteta ožjega okolja:
– poslovno-upravno okolje,
– uglednost soseščine,
– bližina zelenih površin.
2. Objekt: 30% ocene

– Funkcionalnost tlorisa,
– razstavni prostor v pritličju,
– potrebni prostori za arhive v kleti,
– neposredna, nezapletena dosto-

pnost do pisarn,
– dostopnost za invalide,
– lastna parkirišča.

– Reprezentančnost objekta: samostoj-
na stavba, celotno nadstropje, vhod skozi
recepcijo, samostojen vhod.

– Kvaliteta zidave:
– potresna in požarna varnost,
– neobremenjenost s hrupom,
– starost in vzdrževanost stavbe.
3. Cena: 25% ocene

– kupnina za m2 posameznih vrst pro-
storov (pisarna, razstavni prostor, arhiv, par-
kirni prostori),

– garancije,
– stroški vzdrževanja.

4. Rok: 5% ocene
– rok po izteku leta 2001 je izključujoč

dejavnik.
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Dodatna pojasnila bo na sedežu IZS poda-
jal generalni sekretar do 10. 9. 2000. Svoje
ponudbe lahko ponudniki oddajo do 15. sep-
tembra 2000 do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo 15. septembra ob 13. uri. Svoje
ponudbe pošljite v zaprtih kuvertah na naslov
IZS, Dunajska 104, 1000 Ljubljana z oznako
poslovni prostori IZS. Ponudniki morajo poleg
splošnih pogojev oddati ob ponudbi tudi ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti
10% ponudbene vrednosti.

3. Kraj nakupa poslovnih prostorov je
Ljubljana. Primernejše so lokacije v centru
mesta, zlasti v bližini tehničnih fakultet ozi-
roma Bežigrad vzdolž Dunajske.

V primeru, da nihče od ponudnikov ne
izpolnjuje navedenih kriterijev si IZS pridr-
žuje pravico, da ne izbere nobene od pri-
spelih ponudb.

4. Ocenjeni datum pričetka nakupa po-
slovnih prostorov je takoj po objavi.

5. Morebitne druge informacije bodo
lahko zainteresirani ponudniki prejeli pri ge-
neralnem sekretarju zbornice.

Inženirska zbornica Slovenije

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-33234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Center Vlade za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
01/17-88-649.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: inštalacija, administriranje
in konfiguriranje strojne, programske in
mrežne opreme in celovita podpora kon-
čnim uporabnikom, 5.000,000.000 SIT;
triletna pogodba, BCPU.IT-2000.

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

ročila storitev, če je znan: november 2000.
5.

Center Vlade za informatiko

Ob-33235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Center Vlade za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
01/17-88-649.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: načrtovanje, konfigurira-
nje, administriranje, nadzor in svetova-
nje pri uporabi podatkovnega omrežja
državnih organov; 5.000,000.000 SIT; tri-
letna pogodba, BHKOM.IT-2000.

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

ročila storitev, če je znan: november 2000.
5.

Center Vlade za informatiko

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Št. 2443 Ob-33178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Sektor za strateške blagov-
ne rezerve Ljubljana, Dunajska 106, tel.
01/589-73-00, 589-73-62, faks
01/589-73-47.

Davčna številka: 34375848.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): nakup blaga brez omeji-
tev.

3. (a) Kraj dobave: pri rejcih v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  meso mlado pitanega
goveda (polovice) v živem, v živi teži 500
kg, ca. 180.000 kg mesa mladih gove-
jih polovic oziroma ca. 650 kom. mlado
pitanega goveda v živem;

– cena mesa mora biti izražena v SIT/kg,
fco rejec.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo tudi manjše vredno-
sti od razpisanih.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
140,000.000 SIT.

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

stopne dobave do 15. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska106/VIII, soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 8. 2000 do
11. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: na žiro račun Zavoda RS za

Ob-33236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Center Vlade za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
01/1788-649.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dobava, inštalacija in kon-
figuracija opreme za podatkovno omre-
žje državnih organov ter vzdrževanje
omrežja; 5.000,000.000 SIT; triletna po-
godba, BKO.IT-2000.

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

ročila storitev, če je znan: november 2000.
5.

Center Vlade za informatiko

blagovne rezerve št. 50101-637-58020 v
višini 20.000 SIT (DDV je vključen).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 9. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, soba št. 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 9. uri na Zavodu Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII – sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija ali denarni de-
pozit v višini 5% od ponujene vrednosti, z
veljavnostjo 30 dni po datumu za izdajo skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: po 19. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– 50% cena in rok plačila,
– 15% reference o reji mlado pitanega

goveda oziroma pridelavi mesa mlado pita-
nega goveda,

– 15% obseg (stalež) reje mlado pitane-
ga goveda,

– 15% ne- vključenost v blagovnih rezer-
vah,

– 5% bonitete (rok plačila in druge po-
sebne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi razpi-
sovalcu).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po tel. 01/589-73-62 Silva Pust od
7.30 do 14. ure, in sicer od 7. 8. 2000 do
10. 8. 2000 in od 5. 9. 2000 do 15. 9.
2000.

16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-33179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana, 061/123 22 05.

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

3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 30, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  raziskovalna oprema za
biokemijski laboratorij – aparatura za
tekočinsko kromatografijo proteinov,
subvencionirana s strani MZT v okviru pake-
ta X pod zaporedno št. 235,00/1.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
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stitut “Jožef Stefan” – vložišče Instituta, Ja-
mova 39, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure do 14. 8. 2000 na podla-
gi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50101-603—50272 z naved-
bo “Aparatura” ali na blagajni IJS od 10. do
14. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan”, vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, Ljubljana v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
aparaturo za tekočinsko kromatografijo pro-
teinov”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000 ob 11. uri; na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov storitev,
če ji bo dodeljeno javno naročilo: pogod-
ba.

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

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

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

Merilo Utež v %
– ponudbena cena 20%,
– tehnične karakteristike

ponujene opreme, ocenjene
na podlagi priložene
tehnične dokumentacije in
opisa opreme – prednost
bodo imele ponudbe, ki
bodo ponujale najnovejši program
(tehnične in tehnološke rešitve)
in obenem dokazovale prednosti
njihove ponudbe pred
konkurenčnimi 25%,

– plačilni pogoji – prednost
bodo imele ponudbe, ki
bodo nudile najboljše
plačilne pogoje 5%,

– dobavni rok – prednost
bodo imele ponudbe, ki bodo
nudile krajši dobavni rok 5%,

– garancije, ki jih nudi
ponudnik – prednost bodo
imeli ponudniki, ki nudijo daljšo
garancijo 10%,

Merilo Utež v%
– servis in vzdrževanje –

prednost bodo imeli ponudniki, ki:
– imajo lastno servisno mrežo,
– imajo nižje cene servisa in

vzdrževanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas 20%,

– reference in izkušnje
ponudnika – ponudniki brez
referenc bodo izločeni iz postopka
oddaje javnega naročila,
prednost bodo imeli ponudniki,
ki so bili že kdaj izbrani po zakonu
o javnih naročilih – obvezno
navesti naročnika 15%.

Ocenjevanje: pri vsakem merilu bodo
ponudniki ocenjeni na lestvici med 0 in 10
točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jana Selan, tel. 061/177-33-45.

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

čilo je bil objavljen dne 2. 6. 2000 pod št.
Ob-28925, objava o izidu pa dne 7. 7.
2000.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 189421 Ob-33180
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje - Javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
PE Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dograditev sektorja II k
napravam v obratovanju:

4 kom srednjenapetostnih zračno-izo-
liranih celic napetostnega nivoja Si 24 kV
s pripadajočo zaščito in opremo daljin-
skega vodenja, zmontirano na objektu in
funkcionalno preizkušeno, vključno s PZI
in PID,

2 kom srednjenapetostnih zračno-izoli-
ranih celic napetostnega nivoja Si 24 kV
brez vgrajene opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV z virma-
nom ali položnico na ŽR št.
50700-601-10238 sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000 ob 11. uri, velika sejna soba
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 1% od
razpisne vrednosti – veljavnost garancije
31. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Juretu Jordanu, univ. dipl. inž. el., tel.
0602/50-41-670.

16., 17.
Elektro Celje – Javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 11/2-75/2000 Ob-33230
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

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

bno dobaviti: dobava službenih vozil IV.
za potrebe Telekoma Slovenije d.d.

A – šasija z dvojno kabino skupne
mase 3,5 t – 7 vozil,

B – šasija z dvojno kabino skupne
mase 5,2 t – 6 vozil,

C – šasija z enojno kabino skupne
mase 12 t – 2 vozili,

Č – šasija z enojno kabino skupne
mase 19 t – 1 vozilo.

(c) Dobavitelj se lahko poteguje za naro-
čilo:

– v celoti
– po posameznih sklopih (A in/ali B in/ali

C in/ali Č).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost javnega naročila je
80,000.000 SIT, kar po posameznih skupi-
nah znaša:

ad A – 27,000.000 SIT,
ad B – 26,000.000 SIT,
ad C – 14,000.000 SIT,
ad Č – 13,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z doba-

vo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Te-
lekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 306.

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

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

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in dav-
čno številko ponudnika ter telefonsko in te-
lefaksno številko kontaktne osebe ponudni-
ka.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 5. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali
oddajte osebno v tajništvu Sektorja za naba-
vo in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3.
nadstropje, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000 v sobi
št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
ne vrednosti javnega naročila oziroma po-
sameznega sklopa (A. in/ali B. in/ali C.
in/ali Č.) na katerega se ponudnik prijavlja.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21.člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in

prilagodljivost specifičnim zahtevam naroč-
nika.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:

– cena 90 točk:
ponudnik z najnižjo ponudbeno vrednos-

tjo dobi 90 točk, ostali pa po procentual-
nem odstopanju manj;

– rok dobave vozil 10 točk:
rok do 30 dni – 10 točk,
rok nad 30 do 60 dni – 5 točk,
rok nad 60 do 90 dni – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni najpozneje do 27.
10. 2000.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 8120/2198/2000 Ob-33246
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 01/174 24 42.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro - Slovenija,
d.o.o., RTP Pekre, Pekerska cesta 20, Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava tovornega vozila
z avtodvigalom s košaro (platformo).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo le celovite ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

četek avgust 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

december 2000.
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, kontaktna oseba je Mojca Ferleš,
tel. 01/474 2441, Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 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: 24. 8. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C 5, prevzemnik je Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba D/IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 750.000 SIT, bančna garancija
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 ob-
lika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 5% orientacijske vrednosti naročila,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija 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,

– potrjene pozitivne uporabnikov že do-
bavljenih vozil in avtodvigal,

– reference kadrov ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila (ponudnika in podizva-
jalca),

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafirano in žigosano menično izjavo
v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

– 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 – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),

– 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 nezmo-
žen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvi-
daciji, njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sod-
no  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 po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
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ga  sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– ISO certifikat proizvajalca vozila in av-
todvigala v primeru uveljavljanja točk po tem
merilu,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstne dobave iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– točen naslov pooblaščenih servisov za
dobavljena vozila in dvigala in njihovo odda-
ljenost (v km) od RTP Pekre, Pekerska ce-
sta 20, Maribor oziroma EP Maribor,

– ostali zahtevani dokumenti v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 10. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– ISO Standard (2% delež),
– potrjene reference s strani uporabni-

kov za že dobavljena vozila in dvigala (10%
delež),

– bližina pooblaščenega servisa za vozi-
la in dvigala v km (5% delež).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika za do-
datne informacije je Miran Zver, tel.
01/174 35 48, 041/674-017.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.,

Hajdrihova 2, Ljubljana

Ob-33261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: UZ aparatura – 1 kos.

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

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

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

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:

27. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 9. 2000,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo: UZ aparatura.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja – IB pisarna), Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000, ob 11. uri v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavna do
27. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: eden nosilec po-
sla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, da mu bo priznana sposo-
bnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, likvidacije ali stečajni postopek; po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na dan
določen za odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register, predloži potrdilo davčnega urada o
opravljanju dejavnosti; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudbe);

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

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

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

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

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

7. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
oddelek;

8. da zagotavlja dobavo blaga v roku
60 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe;

9. da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

10. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;

11. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu pisnega obvestila
ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih
delov in odpravo napak;

12. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

13. da ima CE certifikat s katerim iz-
kazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/ESS;

14. da nudi najmanj 12-mesečno ga-
rancijo za dobavljeno blago;

15. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
27. 10. 2000.

16. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
dnosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahte-
val;

17. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od vključno 5. 9.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna ob izpolnjeva-
nju vseh izločitvenih kriterijev in vseh te-
hničnih parametrov.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v pisni obliki. faks 02/311-533.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 522/2000 Ob-33288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/543-12-54.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. vrečke za komunalne odpadke
2,592.000 kosov,

2. vrečke za infektivne odpadke
70.800 kosov,

3. vrečke za umazano perilo
420.000 kosov,

4. vrečke za prenos čistih materia-
lov 264.000 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 39 mio
SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2001.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponu-
dnik plača pred dvigom razpisne dokumen-
tacije na ŽR 50103-603-51820 sklic na
št. 00/45-08-7599 za razpisno dokumen-
tacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Klinič-
nega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 4. 9. 2000 po 12. uri.

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

Merilo Vrednost

Cena 70%
Strokovne zahteve 20%
Reference 10%
Skupaj 100%

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 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 24. 3. 2000.

Klinični center Ljubljana

Ob-33296
1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-

rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejče-
va 4, 5000 Nova Gorica.

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

3. (a) Kraj izvedbe del: Rejčeva 4, Nova
Gorica.

(b) Predmet javnega naročila: dobava in
montaža notranje opreme za prenovlje-
ni ter nadzidani del zdravstvenega do-
ma v Novi Gorici.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila: 17,000.000 SIT.

(d)
4. Datum predvidenega pričetka del:

20. 9. 2000, dokončanje del: 20. 10. 2000
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
interesirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na na sedežu podjetja
EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjav-
čeva 2, 5000 Nova Gorica, tel.
065/33-30-350, faks 065/30-25-400
kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni
dan med 13. in 14. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 25. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, notranja oprema zdravstve-
nega doma v Novi Gorici”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe , ki bodo predložene najkasneje do
srede 30. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Nova Go-
rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi
Gorici, (tajništvo direktorja).

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Notranja oprema zdravstvenega doma v No-
vi Gorici” ter številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Nova Gorica, Osnovno var-
stvo Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13,

5290 Šempeter pri Novi Gorici, (tajništvo
direktorja), 30. 8. 2000 ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ob dostavitvi po-
nudbe dostaviti akceptni nalog v višini 5%
ponudbene vrednosti za zavarovanje resno-
sti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji glede načina pla-
čila bodo podani v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika,
ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov ka-
terim bo podeljena storitev je 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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik ,da mu bo
prizanana sposobnost bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pre-
dložene ponudbe ne more umakniti do
29. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoš-
tevane preference za domače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo ponudniki obve-
šceni o izidu javnega razpisa: 6. 9. 2000.

16., 17.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Št. 103/00 Ob-33316

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij, Zavod za prestajanje kazni zapora Mari-
bor, Vošnjakova ulica 16, Maribor, telefaks
062/226-669.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Murska So-
bota in Rogoza pri Mariboru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli za
prehrano zaprtih oseb. Predmet javnega
naročila so prehrambeni artikli prehram-
bene skupine meso in mesni izdelki.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

bava je sukcesivna z enoletno pogodbo ozi-
roma do 31. 8. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba velja leto dni od podpisa.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dvigne na na-
slovu: Zavod za prestajanje kazni zapora Ma-
ribor – tajništvo, Vošnjakova ul. 16 – I. nad-
stropje, Maribor. Dvig dokumentacije je mo-
žen samo osebno s pisnim pooblastilom.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva oddaje
ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 8. 2000 do 14. ure v
tajništvo naročnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 2000 ob
9. uri v sejni sobi, na naslovu naročnika
Vošnjakova ulica 16, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: plačilo naročila je 30 dni po pre-
jemu mesečnega računa.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba.

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

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): cena
(85%), rok plačila (15%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki.

Dodatne informacije o naročilu posredu-
jeta Boris Berce in Sašo Križman, tel.
062/22-96-100.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor

Št. 110-1/00 Ob-33317
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. (a) Kraj dobave: CP Dob.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Višnja – Gora – Bič;
cestninska postaja Dob, oprema ce-
stninske postaje Dob.

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

– Kovinska oprema – orientacijska vred-
nost 2,200.000 SIT,

– Pisarniška oprema – orientacijska
vrednost 5,800.000 SIT.

– Tehnično varovanje – orientacijska
vrednost 5,100.000 SIT.

– Orodja in pripomočki – orientacijska
vrednost 2,600.000 SIT.

– Drobni pisarniški material – orientacij-
ska vrednost 1,900.000 SIT.

– Varnostna oprema in prevoz denarja –
orientacijska vrednost 18,800.000 SIT,

– Oprema kabin – orientacijska vrednost
1,300.000 SIT.

– Oprema okolice – orientacijska vred-
nost 2,200.000 SIT,

– Zveze – orientacijska vrednost
1,500.000 SIT,

– Računalniki in mreža – orientacijska
vrednost 1,500.000 SIT,

– Specifična oprema – orientacijska
vrednost 8,600.000 SIT,

– Ostala oprema – orientacijska vred-
nost 500.000 SIT.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
52,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
3. (c) točko.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.

5. 
6. (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 dokumen-
tacija je na voljo do 5. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 9. 2000. do 10,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 AC Višnja – Gora – Bič; cestninska po-
staja Dob, oprema cestninske postaje Dob«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000,
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,560.000 SIT ozi-
roma v primeru, da ponudnik ne ponuja vseh
razpisanih postavk, 3% od orientacijske
vrednosti za vsako posamezno postavko in

veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

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 z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega partner-
ja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, 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 oz. poročilo revizorjev za zad-
nja tri leta, kadrovska sestava in opremlje-
nost.

13. 
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Slav-
ko Žličar, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, Nadzor
Ivančna Gorica, Stantetova 6, 1295 Ivanč-
na Gorica tel. 01/787-86-62, faks.
01/787-86-64.

16., 17. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-33321
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. (a) Kraj dobave: CP Nanos.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: HC Razdrto – Vipava, raz-
cep Razdrto – 1,3; notranja oprema za
CP Nanos.

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

– Pisarniška oprema – orientacijska
vrednost: 2,000.000 SIT,

– Oprema kabin – orientacijska vred-
nost: 1,300.000 SIT,

– Drobni pisarniški material – orientacij-
ska vrednost: 300.000 SIT,

– Kovinska oprema – orientacijska vred-
nost: 1,000.000 SIT,

– Oprema okolice – orientacijska vred-
nost: 900.000 SIT,

– Orodja in pripomočki – orientacijska
vrednost: 3,000.000 SIT,

– Tehnično varovanje – orientacijska
vrednost: 350.000 SIT,
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– Obrazci – orientacijska vrednost:
150.000 SIT,

– Zveze – orientacijska vrednost:
3,000.000 SIT,

– Specifična oprema – orientacijska
vrednost: 28,000.000 SIT.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
3. c) točko.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.

5. 
6. (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 dokumen-
tacija je na voljo do 6. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 9. 2000 do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ne odpiraj – Ponud-
ba za HC Razdrto – Vipava, razcep Razdr-
to – 1,3; notranja oprema za CP Nanos«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,200.000 SIT ozi-
roma v primeru, da ponudnik ne ponuja vseh
razpisanih postavk, 3% od orientacijske
vrednosti za vsako posamezno postavko in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

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 z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega par-
tnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, 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, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13. 
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, tel. 01/47-88-331, faks.
01/47-88-332.

16., 17. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-33325
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. (a) Kraj dobave: CP Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina – Klanec od
km 6,7 do km 7,5 – čelna cestninska
postaja Kozina in od km 7,5 do km 11,5
– cestninska postaja na priključku Kozi-
na; Nabava notranje opreme.

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

– Specifična oprema – orientacijska
vrednost: 32,300.000 SIT,

– Pisarniška oprema – orientacijska
vrednost: 4,000.000 SIT,

– Kovinska oprema – orientacijska vred-
nost: 2,500.000 SIT,

– Tehnično varovanje – orientacijska
vrednost: 900.000 SIT,

– Oprema okolice – orientacijska vred-
nost: 1,500.000 SIT,

– Orodja in pripomočki – orientacijska
vrednost: 6,000.000 SIT,

– Oprema kuhinje – orientacijska vred-
nost: 1,300.000 SIT,

– Oprema kabine – orientacijska vred-
nost: 4,500.000 SIT,

– Zveze – orientacijska vrednost:
6,000.000 SIT,

– Drobni pisarniški material – orientacij-
ska vrednost: 550.000 SIT,

– Obrazci – orientacijska vrednost:
450.000 SIT,

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

(d)  Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
3. c) točko.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.

5. 
6. (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 dokumen-
tacija je na voljo do 6. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 9. 2000 do 10,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 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 AC Kozina – Klanec od km 6,7 do km
7,5 – čelna cestninska postaja Kozina in od
km 7,5 do km 11,5 – cestninska postaja na
priključku Kozina; Nabava notranje opre-
me«. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,800.000 SIT ozi-
roma v primeru, da ponudnik ne ponuja vseh
razpisanih postavk, 3% od orientacijske
vrednosti za vsako posamezno postavko in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira iz
lastnih sredstev DARS d.d. in kredita banke
Kreditanstald für Wiederaufbau. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, 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.

13. 
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
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Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a tel.
01/47-88-331, faks. 01/47-88-332.

16., 17. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 211/00 Ob-33326
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi pro-
stori ter premičnim premoženjem, Ul. hero-
ja Staneta 1, Maribor, tel. 062/2201 360,
faks 062/2201 359.

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

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Mari-
bor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niškega pohištva.

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

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

a) 2,000.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

pogodbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospo-
darjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
ter premičnim premoženjem Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, soba 323/III, od 8. do 10.
ure.

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

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

predložiti ponudbe: 18. 8. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
delek za gospodarjenje s poslovnimi in
upravnimi prostori ter premičnim premože-
njem, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 13. uri na sedežu naročni-
ka v sobi 323/III.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila je oprede-
ljen v predlogu pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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 skladu z zahtevami v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 8. 2000 po
12. uri.

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

– ustreznost ponujenega programa,
– ponudbena cena,
– reference.
Najcenejši ponudnik ni nujno da je naju-

godnejši.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Bredi Petrovič, univ. dipl. ek. na
tel. 062/2201 360 vsak delovnik med 8. in
10. uro.

16., 17.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi
in upravnimi prostori ter premičnim

premoženjem

Št. 404-08-302/2000 Ob-33342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.

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

A) 14 kosov lokator satelitski
(GPS); ca. 5.040.000 SIT,

B) 5 kosov geografski pozicijski lo-
kator (GPS); ca. 800.000 SIT.

Ponudnik se lahko prijavi bodisi za sku-
pino A ali B, ali na obe.

Tehnični podatki:
A)
1. Področje in namen uporabe: Sate-

litski lokator (GPS) je namenjen opremi re-
gijskih enot za RKB izvidovanje.

2. osnovni teh.podatki:
– 12 kanalni ročni GPS sprejemnik z

grafičnim prikazovalnikom,
– baterijsko napajanje s štirimi AA ba-

terijami (življenska doba baterij minimalno
30 ur),

– možnost shranjevanja pozicij,
– vgrajen serijski vmesnik,
– TTFF < 2 min,
– vodotesen,
– temperaturno območje delovanja –

10° C do + 60° C,
– vgrajen termometer),
– vgrajena funkcija vodenja na dolo-

čeno pozicijo (vnešeno koordinato),
– teža manj kot 300 gr.
3. Ostale zahteve: Satelitskemu loka-

torju mora biti priložena:
– zunanja antena z minimalno 6 m ka-

bla,
– pribor za magnetno pritrditev zuna-

nje antene,
– povezovalni kabel za prenos podat-

kov na PC,
– zaščitna torbica,
– serijski vmesnik (PCMCIA<>

1xRS232-DB9),
– združljivost sat. lokatorja (operacij-

ski sistem Windows NT 4.0- seznam stan-
dardizirane oziroma predpisane programske

sistemske in aplikativne programske opre-
me št. 100072001N1 z dne 17.9.99), ra-
diološkim detektorjem SSSM-1 in progra-
mom za zračno sondo LPS-2,

– predložen vzorec satelitskega loka-
torja, natančni tehnični podatki in navodilo
za uporabo v slovenskem jeziku,

– omogočiti usposabljanje predstav-
nikom CZ za rokovanje z GPS-jem.

B)
– omogočati mora delo v terenskih

pogojih kot ročna-prenosna varianta,
– ima 12 kanalov in karto-zemljevid z

možnostjo prenosa podatkov na PC,
– možnost vnosa 500 točk na neka-

tere te usmerja in posreduje podatke od
oddaljenosti in pozicije,

– vnos podatkov za 20 smeri gibanja,
– ne sme porabiti več časa kakor 5

min. ob vključitvi, da določi svojo pozicijo,
– v delovnem položaju ob določitvi

točke mora določiti njeno pozicijo v 15 s,
– natančnost določanja točke mora

biti med 1 in 5m,
– ekran velikosti 5.6 x 3.8 cm z loči-

tvijo 100x160 pixels,
– omogoča 36 ur dela na terenu z

notranjo lithium baterijo,
– predložen vzorec satelitskega loka-

torja, natančni tehnični podatki in navodilo
za uporabo v slovenskem jeziku,

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave v letu 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-2586, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 10/2000),
na žiro račun št. 50100-637-55216. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa)
ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom »Ne odpiraj – ponudba MORS
BO-52/2000 – GPS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 8. 2000, ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
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opravil v 30 dneh od uradnega prejema ra-
čuna.

10. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo naročnik sklenil pogodbo.

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

11.1. Ponudba se bo štela za po-
polno, če bo vsebovala:

· obrazec ponudbe,
· dokumentacijo, navedeno na 5. in

6. strani razpisne dokumentacije,
· vse zahtevane izjave, podpisane

in žigosane,
· zahtevane podatke potrebne za

ocenjevanje ponudb (poglavje C),
· vzorec pogodbe, podpisan in ži-

gosan,
· tehnične karakteristke ponujenih

geografskih pozicijskih sistemov mora us-
trezati zahtevanim v razpisni dokumentaci-
ji, v nasprotnem primeru se taka ponudba
izloči,

· vzorec GPS in zagotovitev uspo-
sabljanja predstavnikom CZ za rokovanje z
njim.

Nepopolne ponudbe se izločijo iz na-
daljnje obravnave.

11.2 Seznam dokumentov, ki mo-
rajo biti priloženi ponudbeni dokumentaciji.

11.2.1. Dokazila o veljavni registra-
ciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.

11.2.1.1 Za pravne osebe (gospo-
darske družbe).

(a) Izpisek iz sodnega registra podjetij,
original ali overjena kopija, datum dokumen-
ta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.

(b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

11.2.1.2 Za fizične osebe (samo-
stojni podjetniki).

(a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

(b) Obrtno dovoljenje, če gre za oprav-
ljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

(c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

11.2.2. Dokazila o finančnem sta-
nju ponudnika.

11.2.2. 1 Za pravne osebe (gospo-
darske družbe).

(a) Originalni obrazci BON 1 in BON 2
skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb.

11.2.2. 2 Za fizične osebe (samo-
stojni podjetniki).

(a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

11.2. 3 Potrdilo pristojnih organov,
da ima ponudnik poravnane vse davke in
prispevke, določene z zakonom.

11.2.4. Ostale izjave in podatki:
· povabilo k oddaji ponudbe in prija-

va na javni razpis,
· izjava ponudnika po stanju na dan

oddaje ponudbe,
· izjava ponudnika, da se strinja z

vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe,

· potrditev veljavnosti ponudbe,
· izjava ponudnika o poravnavi ob-

veznosti,
· vzorec pogodbe.

12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbo po 23. 8. 2000 po
10. uri.

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

Ocenjevalna merila Utež Št. točk

1. cene  0,70  70
2. dobavni rok  0,15  15
3. garancija  0,15  15

Izračun:
Ponudnik se lahko prijavi bodisi za sku-

pino A ali B, ali na obe.
Najugodnejša ponudba prejme maksi-

malno število točk pod oce.merili 1,2,3,
ostali pa prejmejo procentualno ustrezno
manjše število točk in sicer glede na pro-
centualno vrednost odstopanja njegove po-
nujene cene od cenovno najugodnejšega
ponudnika, pri čemer ne more prejeti manj
kot 0 točk.

A=B/C*70 – A: ocena ponudnika
– B: najugodnejša cena,
– C: cena ponudnika A,
– 70: največje število točk, ki jih ponud-

nik lahko doseže.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki obvezno priložijo zraven po-
nudbe še prospekte in teh. karakteristike v
slovenskem jeziku.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-155/2000 Ob-33343

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana

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

b.1) Športni copati

Zap. Artikel Količina za par
št. v letu 2001

1 5 7
1  copati športni beli  5000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec.

b.2) Copati za spalnico

Zap. Artikel Količina za par
št. v letu 2001

1 5 7
1  copati za spalnico  3000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za posamezne skupi-
ne b.1 in b.2,.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za leto 2001 je ca. 41
mio SIT. Naročnik ima zagotovljena prora-
čunska sredstva v proračunskem letu 2001.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: vrednost
delov, ki se bodo oddali posamično v letu
2001 znaša ca. za skupino b.1) 38 mio SIT
in b.2) 3 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava v letu 2001 in sicer 1. dobava do 20.
februarja (ca. 1/2 celotne količine) in druga
do 15. marca (ca. 1/2 celotne količine).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave v letu 2001.

6. (a)Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-2586, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS 20/2000), na
žiro račun št. 50100-637-55216. Prevzem
razpisne dokumentacije je osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa)
ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom »Ne odpiraj – ponudba MORS
BO20/2000 – Nakup športnih in sobnih
copat«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2000, ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

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

· bančno garancijo za resnost ponudbe
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
3% njegove ponudbe,če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
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garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.

· izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% po-
godbene vrednosti, če njegova ponudba pre-
sega vrednost 25,000.000 SIT.Bančna ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti mora veljati vsaj še 1 dan po preteku
roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30. dneh od uradnega prejema
računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti pred-
ložiti naslednja potrdila/dokazila:

1) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

· Izpisek iz sodnega registra podje-
tij, datum dokumenta ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb, z registra-
cijo na dejavnost v katero sodi izvajanje jav-
nega naročila. (original ali overjena kopija),

·  Odločba/soglasje/dovoljenje
upravnega organa o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, katere predmet je javni razpis (over-
jena kopija).

2) Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik)

· Priglasitveni list za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, original ali over-
jena kopija, datum dokumenta oziroma ove-
rovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

· Obrtno dovoljenje, če gre za
opravljanje obrti ali obrti podobne dejavno-
sti. (overjena kopija) ali odločba/sogla-
sje/dovoljenje upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis (overjena kopija).

3) Originalni obrazci BON 1 in BON
2 ali BON 3, od katerih BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni na dan odpira-
nja ponudb ali napoved za odmero davka za
samostojne podjetnike z bilanco stanja in
uspeha za l. 1999, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS.

4) Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Davč-
na uprava RS, Davčni urad, ne starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb.

5) Potrdilo, da ponudnik ni pod pri-
silno upravo, v stečaju ali likvidacijskem po-
stopku (podjetja predložijo potrdila pristoj-
nega okrožnega sodišča, gospodarski od-
delek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.)

6) Potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila vodstveni delavci

podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje – kazenska evi-
denca).

7) Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% vrednosti vsote ponudbe,
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, vendar le v primeru kadar nje-
gova ponudba (na eno ali več skupin) pre-
sega vsoto 25,000.000 SIT.

8) Izjava banke, kolikor ponudba (na
eno ali več skupin) presega vsoto
25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve
pogodbe, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na prvi
poziv, brez ugovorov naročnika garancije, v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala
vsaj še 1 dan po dokončni izvedbi posla.

9) Vzorec, kjer se ta zahteva.
10) Vse izjave podpisane in požigo-

sane.
11) Vse podatke za ocenjevanje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbo po 4. 9. 2000 po
12. uri.

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

1) Cena artikla – utež 0,50

Ocena Kriterij

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

ceni

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

2) Kakovost vzorca – utež 0,3

Ocena Kriterij
10  ustreza STO ali vzorcu,

odlična izdelava
6  delno ustreza STO ali vzor-

cu, zadovoljiva izdelava:
delno ustreza STO: odsto-
pa v pomožnem materialu,
ki ni v STO natančno dolo-
čen in je razviden samo iz
potrjenega vzorca, vendar
funkcionalnosti ne spreme-
ni zadovoljiva izdelava: ne-
ravni šivi,slabi zaključki ši-
vov, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji posa-
mezni šivi, okrasni šivi sla-
bo izdelani, slab stik pod-
plata z zgornjim usnjem

3  po izgledu ustreza STO ali
vzorcu, nekakovostna izde-
lava
nekakovostna izdelava: od-
stopanje od predpisanih di-
menzij, neravni šivi, šivi vle-
čejo, pretrgani notranji ali
zunanji šivi, okrasni šivi sla-
bo izdelani, poškodovano
zgornje usnje, poškodovan
podplat

1  ne ustreza STO, nekakovo-
stna izdelava

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži z utežjo in tako dobi št. točk.

3) Reference – utež 0,1
(a) Posli, ki so predmet JN od leta 1999

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

JN

(b) Dolgoročni pogodbeni aranžma

Ocena  Kriterij
1  ima dolgoročni sklenjeni

posel
0  nima dolgoročnega sklenje-

nega posla

(c) Naročnikova ocena ponudnika

Ocena  Kriterij
8  ocenjen kot dober dobavi-

telj
7  nov dobavitelj
6  ocenjen kot zadovoljiv do-

bavitelj
1  ocenjen kot slab dobavitelj

Naročnikova ocena ponudnika:
1. Izdelek je skladen z vsemi dogovor-

jenimi zahtevami po STO ali po potrjenem
vzorcu.

2. Dobavitelj je obvestil naročnika o pri-
četku proizvodnje.

3. Dobavitelj obvesti naročnika o pripra-
vi dobave/pošiljke s posebnim obrazcem
(priložen pogodbi).

4. Možen dostop do celotne pošiljke
(pri prevzemu).

5. Dobavitelj je predmet pogodbe us-
trezno označil.

6. Dobavitelj je zagotovil ustrezno em-
balažo.

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

Ocena dober dobavitelj:
Prvič uspešno opravljen prevzem izdel-

ki prevzeti, skladnost z vsemi točkami zgo-
raj.

Ocena zadovoljiv dobavitelj:
Zapisniški prevzem 1X zavrnjeno, če so

pomanjkljivosti pod zgoraj navedenimi toč-
kami, pod št.1., 4., 5., 6., take, da jih je
dobavitelj odpravil takoj ali najkasneje v 2
dneh po zapisniškem prevzemu; v ostalih
tačkah je bil zapisniški prevzem brez pri-
pomb.

Ocena slab dobavitelj:
Po zapisniškem prevzemu 1X zavrnjena

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

Nov dobavitelj se rangira z oceno 7.
Seštevek ocen pod točko a), b) in c) se

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

3) Tehnično tehnološka opremljenost –
0,05 utež
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Ocena  Kriterij
10  kakovostna tehnologija za

izdelavo ponujenega izdel-
ka, kapaciteta izdelave veli-
ka, kratek čas izdelave ene-
ga kosa

5  vsi stroji potrebni za izdela-
vo, tudi ročni; kapaciteta iz-
delave ustreza; dolgi čas iz-
delave enega kosa

1  tehnološko neprimerno
opremljeni

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

4) Urejenost službe kakovosti – 0,05
utež

Ocena  Kriterij
10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kontro-

la
2  samo medfazna in končna

kontrola
1  nima kontrole kakovosti

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

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudni-
ka, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik bo moral izdelati ponujeni
izdelek po tehničnih opisih/specifikacijah/
standardih MORS, oziroma po vzorcih Slo-
venske vojske.

Tehnične opise/standarde ponudniki
dvignejo na MORS-u, Urad za logistiko,
Sektor za opremljanje, Kardeljeva ploščad
26, Ljubljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako
je pri njej možen tudi ogled vzorcev, vse po
predhodni telefonski najavi:
061/171-28-33 ali 061/171-2570 od 8.
do 9. ure, v času od objave javnega razpisa
pa do datuma oddaje ponudb na ta javni
razpis.

Vsi zahtevani vzorci se naročniku pre-
dložijo brezplačno.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnič-
ne podatke za repromateriale – sukanec,
vezalke, …. za vse skupine na katere se
prijavlja.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Ob-33347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Šmar-
tno pri Litiji, Ustje 18, 1275 Šmartno pri
Litiji.

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

3. (a) Kraj dobave: PGD Šmartno pri Liti-
ji, Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava podvozja za izdela-
vo gasilskega vozila, ki se bo skladno s
tipizacijo vozil GZS preuredilo v gasil-

sko vozilo s cisterno. Podvozje mora iz-
polnjevati naslednje pogoje: pogon 4x4, no-
silnost podvozja 13 – 14.000 kg, enojne
gume s terenskim profilom, moč motorja
250–280 KS, maksimalne dimenzije: dolži-
na 6,6 m, širina 2,1 m, višina praznega
vozila 2,82 m, izvod moči 300-400Nm s
prirobnico, kratka kabina brez zadnjega ste-
kla, sovozniška klop z dvema sedežema,
pnevnatsko vzmeten vozniški sedež z verti-
kalno blokado, predpriprava za avtoradio,
alternator min 60A, baterije min 160 Ah,
barva rdeča RAL 3000, krogelni priklop.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ni mož-
no.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PGD
Šmartno, kontaktna oseba: Marjan Janežič,
Valvazorjeva 3, tel. 041/329-684.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25.
8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, po pošti ali osebno v tajništvo
občine soba 44, v zapečatenih kuvertah, ki
morajo biti jasno označene z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za nakup gasilskega pod-
vozja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000 ob 12.30 v mali sejni sobi
Občine Litija. Predstavniki ponudnikov pred
začetkom javnega odpiranja izročijo komisi-
ji pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem razpisu.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvedeno v
roku 60 dni po prevzemu vozila.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna in fizična oseba, ki so registri-
rane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno
naročilo, bo sklenil z naročnikom pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 2000 do
12 ure.

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

– tehnične karakteristike: 50%,
– ponudbena cena vključno z davkom

na dodano vrednost 30%,
– rok dobave 15%,

– reference 5%.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je

najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.

Prostovoljno gasilsko društvo
Šmartno pri Litiji

Št. 640-02-20/2000 Ob-33406
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/30-61-130.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Loka Črnomelj,
Kidričeva 18, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobavitelj je dožan dobaviti
opremo za OŠ Loka po popisu opreme,
ki je sestavni del razpisne dokumantacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: sep-
tember 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, Mojca Stjepanovič (soba 4/II) ali Vlad-
ka Kostelec Peteh (soba 28).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 8. ure do 12. ure, proti
plačilu 20.000 SIT na blagajni naročnika ali
na žiro račun 52110-630-40302.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 10. uri, v mali sejni sobi.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumenta-
ciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi in montaži opreme.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, 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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridružuje pravico, da odda
dela v zmanjšanem obsegu, v okviru razpo-
ložljivih sredstev. V primeru, če bi v času
oddaje javnega naročila, prišlo do spremen-
ljivih okoliščin, ko naročnik ne bi mogel skle-
niti pogodbe za oddajo del, si naročnik pri-
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družuje pravico, da ne odda naročila nobe-
nemu od ponudnikov.

16., 17.
Občina Črnomelj

Št. 5135/00 Ob-33407
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava letev za zapornice.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 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, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 2000.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljub-
ljana, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 11. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, 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, ki 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 sku-
pno nastopanje (joint venture) z navedbo in
pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.

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

goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 5. 9. 2000 do 5.
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 28. 8.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 518-84-00, Brane Bizjan,
inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 19-2/2000 Ob-33409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega 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: oprema delavnic – dobava
orodja, merilnih instrumentov, hidravlič-
ne vulkanizacijske stiskalnice.

(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:
13,800.000 SIT.

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

– orodje: 2,800.000 SIT,
– merilni instrumenti: 3,000.000 SIT,
– hidravlična vulkanizacijska stiskalnica:

8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.

9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.
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 28. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-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 29. 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 29. 8. 2000 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železni-
ci 27.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– cena s plačilnimi pogoji: do 70,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost): do 16,
– dobavni rok: do 14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 6. 2000 pod št.
31220, objava o izidu pa dne 4. 8. 2000.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 0501/48-3-308/89/00 Ob-33418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel.: 01/132-5125, faks
01/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava zimskih avto-
plaščev se bo vršila na Ministrstvu za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovo-
dna 93a, Ljubljana in na ostalih organizacij-
skih enotah Ministrstva za notranje zadeve
na območju celotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava zimskih avtoplaščev po di-
menzijah in profilih, in sicer 13", 14",
15" in 16" (colski) avtoplašči, ki so na-
tančno opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko ponudijo blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti ali pa po posamez-
nih sklopih. Ponudniki ne morejo ponuditi
posameznih točk oziroma postavk iz posa-
meznega sklopa.
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 (č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila (za vse sklope) je
86,500.000 SIT.

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

– sklop 1: 17,500.000 SIT,
– sklop 2: 26,000.000 SIT,
– sklop 3: 6,000.000 SIT,
– sklop 4: 19,000.000 SIT,
– sklop 5: 18,000.000 SIT.
4. Datum dobave: razpisano blago mora

izbrani ponudnik dobaviti v dveh rokih, in
sicer 70% količine najkasneje do 15. okto-
bra 2000 in 30% količine najkasneje do
1. decembra 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de (tel.: 061/172-4383).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, nakažite
virmansko na račun št.: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 308-89-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen na-
ziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2, vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2000,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti

krajši od 90 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi zimskih avtoplaščev, v skladu z razpis-
no dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, reference in finančna sposobnost.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
je 30 točk, za reference je 8 točk in za
finančno sposobnost je 5 točk.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 44/00 Ob-33421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo – Inštitut za tekstilne in konfekcij-
ske procese, Smetanova ulica 17, 2000
Maribor, telefon: 02/220-7500, telefaks
02/220-7990.

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

3. (a) Kraj dobave: Smetanova ulica 17,
2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: CAD oprema laboratorija – do-
bava CAD sistema za oblikovanje in kon-
strukcijo oblačil, ki združuje kompletno
računalniško opremo za ureditev 8 grafič-
nih delovnih postaj s pripadajočo pro-
gramsko opremo za: oblikovanje oblačil,
konstruiranje in modeliranje oblačil, izde-
lavo oblačil po meri, izdelavo krojnih slik
in delo z bazami podatkov (od izdelave
skice modela, kosovnice materiala, kal-
kulacije do priprave tehnično tehnološke
dokumentacije) ter zagotovilo o novelira-
nju programske opreme in servisiranju.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

roku dveh mesecev po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo,
Smetanova 17, 2000 Maribor, Jelka Ger-
šak, prostor A-424, telefon 02/220-7960,
faks 02/220-7990 oziroma dekanat,
02/220-7501, faks 02/220-7993.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Uni-

verze v Mariboru, Fakultete za strojništvo, št.
51800-609-1029, z oznako predmeta pla-
čila (oznaka razpisa). Naročnik si pridržuje
pravico do morebitnega manjšega ali večje-
ga obsega naročil od razpisanih, odvisno od
razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20 dni in začne teči
naslednji dan po tej objavi najkasneje do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Fa-
kulteta za strojništvo – prevzemnik vložišče,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor. Prijava
ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici z navedbo točnega naslova na-
ročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano
“Javni razpis – Ponudba za raziskovalno
opremo CAD – Ne odpiraj” in številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Fakulte-
te za strojništvo, B-304/II, Smetanova ulica
17, Maribor. Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti, potrjen obrazec
BON 1 in BON 2 oziroma BON 3.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30% ob naročilu, 70%
ob dobavi.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznan sposobnost:
veljavna registracija za opravljanje dejav-
nosti, potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, po-
trdilo sodišča, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, potrdilo
Agencije za plačilni promet oziroma dav-
čnega organa, da ima ponudnik poravnane
svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila, teža, in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena za zahtevano opremo, plačilni pogoji,
rok izvedbe posla, sposobnosti in dokazila
ponudnika, sposobnost prilagajanja potrebam
naročnika, možnost posodabljanja,  servisira-
nje in vzdrževanje, reference ponudnika, osta-
le ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki, druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

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

16., 17.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo
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Ob-33425
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja šola kmetijske mehanizacije
Maribor, Vrbanska 30, 2000 Maribor, faks
062/218-938.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrbanska 30, Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga: rabljen turi-
stični avtobus starosti do 3 leta in dolži-
ne najmanj 11 m.

(c), (č), (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  raz-
pisno dokumentacijo dobijo zainteresirani
uporabniki v tajništvu šole, Vrbanska 30,
Maribor, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Predložiti je treba dokazilo o plačilu stro-
škov razpisne dokumentacije.

(b)
(c) Stroški razpisne dokumentacije zna-

šajo 5.000 SIT. Znesek nakažite na žiro
račun številka 51800-603-34046, s pripi-
som »stroški razpisne dokumentacije«.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo po-
nudbe oddati do vključno petka, 18. 8.
2000 v zaprti ovojnici priporočeno po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Srednja šola kmetijske me-
hanizacije Maribor Vrbanska 30, 2000 Ma-
ribor, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za
avtobus«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v to-
rek, 22. 8. 2000 ob 10. uri v prostorih Sred-
nje šole kmetijske mehanizacije, Vrbanska
30, Maribor. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poo-
blastila o zastopanju. Upoštevane bodo le
tiste ponudbe, ki bodo vsebovale pogoje iz
tega razpisa in razpisne dokumentacije.

9., 10., 11., 12., 13.,14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno v roku 5 dni po odpiranju ponudb.

16., 17.
Srednja šola kmetijske mehanizacije

Maribor

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

Razveljavitev

Ob-33351
Razveljavi se postopek oddaje javnega

naročila za izgradnjo “Vodovoda in kanaliza-
cije Norbedi” (Ob-29222), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 9. 6.
2000.

Utemeljitev: naročnik Rižanski vodovod
Koper je sprejel sklep št. N-4/6-00 z dne
27. 7. 2000, da se postopek razveljavi, ker
ni bila pripravljena razpisna dokumentacija v
skladu z ZJN.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 031-03-6/00-2117 Ob-33159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, faks 02/58-11-610.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba kotlovnice na zemeljski plin v Osnov-
ni šoli Cvetko Golar Ljutomer. Ocenjena
vrednost: 7 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
2000, zaključek 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti uprave Obči-
ne Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kontak-
tna oseba Dominika Grilc oziroma Karmen
Lah, tel. 02/58-49-062.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacije je možno dvigniti do 17. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
ŽR št: 51930-630-76197. V ceno je vštet
19% DDV.

Dostaviti je potrebno potrdilo o registra-
ciji Davčnega urada za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 12. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.

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 financiranja so nadrobno opre-
deljeni 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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora ponudnik predloži-

ti 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.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe.

17., 18.
Občina Ljutomer

Št. 34404-8/2000 Ob-33160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škocjan, Škocjan 67, Škoc-
jan, 068-76-310.

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

3. Kraj izvedbe: lokalna cesta LC 399
161 Dolenje Dole–Gorenje Dole.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo izvajali posamično: obnovi-
tvena dela na cesti LC 399 161 Dolenje
Dole–Gorenje Dole.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka del
je takoj po podpisu pogodbe, rok dokonča-
nja del pa najkasneje do 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škocjan, Škocjan 67, Škocjan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 10 dni od dneva
objave razpisa.

Dokumentacijo dvignete pri upravi Obči-
ne Škocjan v razpisanem roku vsak delovni
dan v času od 8. do 13. ure.

(d) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko naka-
žejo z virmanskim nalogom na ŽR Občine
Škocjan št.: 52100-630-40136 z name-
nom nakazila – javni razpis Dole.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: kot pravočasne bodo
obravnavane ponudbe, ki bodo prispele na
upravo Občine Škocjan do ponedeljka, 21.
8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan
67, Škocjan.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti na-
slov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis: obnovitvena dela
na cesti LC 399 161 Dolenje Dole–Gore-
nje Dole«. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, dne 22. 8.
2000, ob 10. uri v prostorih Občine Škocjan.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in mora biti
veljavna 60 dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in te-
hnične 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 svoje ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Škocjan na telefonu 068/76-310.

17., 18.
Občina Škocjan

Št. 006-4/00-100 Ob-33162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Hotunje-Slom.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost: izgradnja na-
domestnega mostu čez Slomščico pri
Ponikvi, na lokalni cesti LC 396220 Ho-
tunje-Slom, v ocenjeni vrednosti na
19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: začetek del: september
2000; zaključek del: december 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. nadstr., tel.
063/74-71-387, telefaks 063/743-446,
ali Marija Rataj, tel. 063/74-71-326.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 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: 18. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, 3230 Šentjur ali oddati v
vložišče občine, II. nadstr., pisarna št. 37.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstr.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bianco menico, podpisano od pooblaščenih
podpisnikov in menično izjavo, ki se naj glasi
na 5% 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
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponudbo
po tem roku, naročnik vnovči predloženo me-
nico, kot 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 Mariji Rataj, tel.
063/74-71-326, ali Anici Jazbinšek tel.
063/74-71-387.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-33173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879.

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

3. Kraj izvedbe del: v obzor jame Zakov
Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va vodnjaka za zajem pitne vode.

Ocenjena vrednost dodeljenega naroči-
la v celoti je: 105,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 2000, končanje del december
2000.

Opomba: pričetek del je pogojen s pri-
dobitvijo ustreznih finančnih virov.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
Senovo, kontaktna oseba je Olga Božičnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 8. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
51600-601-24464 sklic na št.
1201-16058.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Olgi Božičnik do 4. 9.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, Senovo, v zaprti kuverti
s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z na-
vedbo številke Uradnega lista RS, in števil-
ko objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Se-
novo.

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 vrednosti ponujenih del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Naročnik bo ponudnikom vrnil banč-
no garancijo po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom oziroma ob izteku roka nje-
ne veljavnosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami sklad-
no z dejansko opravljenimi deli.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jams-
tvom.

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: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

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

– reference na vrtalnih in injektirnih delih
v pričakovanih jamskih pogojih (40%),

– poznavanje hidrogeoloških razmer v
Rudniku Senovo (20%),

– ponudbena cena (30%),
– plačilni pogoji (10%).
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,

da ne sklene pogodbe z nobenim od po-
nudnikov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri Dra-
gu Klanščku, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 414-05-287/2000 Ob-33174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, tel. 062/609 60 10, telefaks
062/608-693.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: FRAM.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:  iz-
gradnja zdravstvene postaje Fram –
gradbena, montažna, obrtniška in insta-
lacijska dela – ocenjena vrednost je
60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c)
5. (a) 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:
oktober 2000, dokončanje del: avgust
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, kon-
taktna oseba je Simona Antolič, od 9. 8.
2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno petka,
25. avgusta 2000 (vsak delovnik od 8. do
12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Rače-Fram, št.
51800-630-25547.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 5. 9. 2000 ob 14. uri na naslovu:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, v sejni
sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo banke za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene razpisne vrednosti s traja-
njem 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

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):

– ponudbena cena – 60%,
– reference – 20%,
– plačilni pogoji – 20%.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Teji Strdin, tel.
031/30 27 90.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu predhodno ni bila
objavljena.

18.
Občina Rače-Fram

Št. 414-12-287/2000 Ob-33175
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, tel. 062/609 60 10, telefaks
062/608-693.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Rače,
Grajski trg 1, Rače.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija mansarde in izgradnja prizidka OŠ
Rače – gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela – ocenjena vrednost je
102,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c)
5. (a) 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:
oktober 2000, dokončanje del: avgust
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, kon-
taktna oseba je Simona Antolič, od 9. 8.
2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno petka,
25. avgusta 2000 (vsak delovnik od 8. do
12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Rače-Fram, št.
51800-630-25547.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 5. 9. 2000 ob 13. uri na naslovu:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v
sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti

garancijo banke za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene razpisne vrednosti s traja-
njem 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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

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):

– ponudbena cena – 60%,
– reference – 20%,
– plačilni pogoji – 20%.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Teji Strdin, tel.
031/30 27 90.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu predhodno ni bila
objavljena.

18.
Občina Rače-Fram

Št. 4025/00 Ob-33176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Mari-
bor, tel. 02-228-480, faks 02-25-22-122.

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

3. Kraj izvedbe del: lokacija Pobrežje I.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljska dela pri zaščitnih arheološ-
kih izkopavanjih na odseku avtoceste
Slivnica–Pesnica, najdišče Pobrežje I.

Ocenjena vrednost vseh del je
85,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
30. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne Maribor, Slomškov trg 6, Maribor, tel.
02/228-480.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8 dni po tej objavi
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v tajništvu
ob predložitvi pooblastila.
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(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg
6, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis za izvedbo ročnih ze-
meljskih del pri arheološko zaščitnih izko-
pavanjih na odseku avtoceste Slivnica–Pe-
snica, najdišče pobrežje I.”

Na kuverti mora biti označen naslov po-
šiljatelja ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 18. 8. 2000 ob 10. uri v
prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6, Maribor.

10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z zakonom o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dose-
danje kvalitete izvajalca pri podobnih delih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ZVNKD Maribor, tel. 02/228-480.

17., 18.
Zavod za varstvo naravne in kulturne

dediščine Maribor

Št. 137/2000 Ob-33177
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v
Slovenskih Goricah.

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

3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Šentilj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na javnih poteh na območ-
ju Občine Šentilj.

Ocenjena vrednost del: 38 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 2. 10. 2000–
30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v Slovenskih
Goricah, kontaktna oseba je Peter Golob,
tel. 062/651-133, faks 062/651-135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT lahko ponudniki po-
ravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na
blagajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po tej objavi do
8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad občine Šen-
tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po tej objavi ob 9. uri v sejni sobi
Občinskega urada občine Šentilj, Šentilj
69, Šentilj v Slovenskih Goricah – 1. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedba del bo financirana iz proračunskih
sredstev Občine Šentilj.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem 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:
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Šentilj

Št. 11/2-75/2000 Ob-33229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Cigaleto-
va 10.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: zamenjava raz-
vodov centralnega ogrevanja v tehnolo-
škem traktu objekta Cigaletova 10, Ljub-
ljana.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo le za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajalec mora
predvidoma zaključiti pogodbene obvezno-
sti v 75 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudnik pre-
dloži potrdilo o plačilu 10.000 SIT in posre-
duje matično in davčno številko ponudnika
ter telefonsko in telefaksno številko kontak-
tne osebe ponudnika.

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

Ponudnikom, ki so sodelovali že pri pr-
vem javnem razpisu, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31115, stroškov razpisne dokumenta-
cije ni potrebno ponovno plačati.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 30. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2000 v
sobi št. 601, 6. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 200.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.
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15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni si-
stem po naslednjih kriterijih in metodologiji:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom:

– ponudnik z najnižjo ceno dobi 70 točk,
– ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak

odstotek (%) nad to najnižjo ceno 0,7 točke
odbitka;

2. Ocena izpolnjevanja zahtev po kva-
liteti: kriteriji ocenjevanja bodo:

– ponudniki s ponujeno daljšo splošno
garancijsko dobo od minimalne zahtevane
(2 leti) dobijo,

za eno leto daljši garancijski rok do-
datno 2 točki,

za dve leti daljši garancijski rok dodat-
no 4 točke,

za tri ali več let daljši garancijski rok
dodatno 6 točk,

– ponudnik, ki lahko kvaliteto svojih del
dokaže z ISO certifikatom dobi dodatno 1
točko,

– ustreznost in kvaliteta ponujenih vgra-
jenih materialov in opreme, dokazana s te-
hnično dokumentacijo zbrano po obrazcu
OB-4.11, se oceni 1 do 15 točk

3. Ocena predloženih referenc: krite-
riji ocenjevanja bodo:

– število že zgrajenih ali rekonstruiranih
objektov primerljivih z razpisanim v obdobju
od vključno leta 1995 dalje, za katere po-
nudnik predloži pisno izjavo investitorja ali
uporabnika referenčnega objekta o kvaliteti
gradnje in s katero le-ta zagotovi, da na
izvedeno gradnjo ni imel večjih reklamacij,

za do 5 takšnih objektov dobi dodat-
no 3 točke,

za 6 in več takšnih objektov dobi do-
datno 6 točk,

4. Roki za izvedbo: ponudnik, ki nudi
krajši rok od predvidenega roka dokonča-
nja del, t.j. 75 dni

dobi za 1 do 5 dni krajši rok 1 točko,
dobi za 6 do 10 dni krajši rok 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 22. 9. 2000.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31115, objava o
izidu pa dne 4. 7. 2000.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 35205-16/99 Ob-33250
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Bodonci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja primarnega vodovodnega omrežja
Bodonci v dolžini 2594 m. Ocenjena vre-
dnost naročila znaša 40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan pri kontaktni osebi
Mitji Crnkoviču, tel. 069/45-91-00 v pro-
storih Občinske uprave občine Puconci, Pu-
conci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 25. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na žiro
račun Občina Puconci št. 51900-630-76085
ali na blagajni Občine Puconci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponu-
dniki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 4. 9. 2000 do
11. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “ Ne odpiraj – ponudba
primarni vodovod Bodonci” .

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če je v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu z določba-
mi pogodbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Občina Puconci

Št. 27/32 Ob-33248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129 5315.

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

3. Kraj izvedbe del: akumulacijski bazen
HE Doblar.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno vzdrževalna dela v akumulacij-
skem bazenu HE Doblar – odstranitev
neuporabnih naplavin iz jezera ter izde-
lava obrežnega zavarovanja, ocenjena
vrednost naročila je 30,000.000 SIT, naro-
čilo se ne bo oddajalo po delih.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 20. 9.
2000 do 20. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Soš-
ke elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavče-
va 20, Nova Gorica, tajništvo podjetja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.950 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
virmanom na žiro račun št.
52000-601-24191 (znesek vključuje tudi
davek na dodano vrednost).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne Nova
Gorica, Erjavčeva 20, Nova Gorica, sejna
soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od orienta-
cijske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok ne sme biti krajši od 30 dni po
potrditvi mesečne sitauacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba o skupnem nastopu.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– dokazila in potrdila za ugotavljanje pri-

mernosti ponudnika,
– vsebovati mora tudi vse druge doku-

mente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 75%,
– reference na tovrstnih delih 20%,
– plačilni rok 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktni osebi s strani naročnika sta
Alida Rejec, univ. dipl. inž. gradb., Peter
Blažej, univ. dipl. inž. gradb., tel. 065/129
6310.

17., 18.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 46/II-1/2000 Ob-33249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19A, Ptuj, 062/779-069.

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



Stran 6374 / Št. 69 / 4. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Kraj izvedbe del: Ptuj, Potrčeva 19A.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) gradbeno obrtniška in instalacij-
ska dela za nadzidavo trakta a in vezne-
ga trakta. Ocenjena vrednost je
110,000.000 SIT;

b) izgradnja dvigala v ocenjeni vred-
nosti 9,900.000 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 vsak sklop posamezno.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del 20. 9. 2000 in zaključek del
30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Po-
trčeva 19A, Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po enodnevni
predhodni najavi do 4. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT, negotovinsko na
žiro račun št. 52400-603-31322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: prijava ponudnika mora biti
oddana v zaprti in ožigosani ovojnici z na-
vedbo točnega naslova: Javni zavod Zdravs-
tveni dom Ptuj, tajništvo, Potrčeva 19A,
2250 Ptuj, s pripisom: “Ne odpiraj – po-
nudba!” z navedbo številke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, ali št. Uradnega
lista in predmeta javnega naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 2000 ob 9. uri v pisarni direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, Potr-
čeva 19A, Ptuj.

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% ocenjene vrednosti in z veljavnostjo
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

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 sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela
oddal le enemu izvajalcu, ki lahko angažira
podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku, določenem za od-
dajo ponudb. V primeru, da ponudnik umak-
ne ponudbo po tem roku, naročnik vnovči
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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

– cena 85%,
– reference 5%,
– kvaliteta 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije možen vsak delovni dan od 7.
do 15. ure po predhodnem dogovoru s kon-
taktno osebo javnega naročila. Kontaktna
oseba javnega naročila: Danijel Lipavšek,
GSM: 041 358 948.

17., 18.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Ob-33251
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, tel. 02/681-4101, faks
02/681-947.

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

3. Kraj izvedbe del: Zgornji Duplek.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste 081020 Zg. Du-
plek–Žitečka vas, odcep od R3-710 v
Zg. Dupleku do osnovne šole v Žitečki
vasi v dolžini 856 m z izgradnjo javne
razsvetljave ter izgradnjo kanalizacije v
dolžini 1.111 m.

Ocenjena vrednost naročila:
79,500.000 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: možno je oddati le
ponudbo za vsa dela skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 20. 9.
2000 do 20. 12. 2000 – odvisno od vre-
menskih razmer.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp. Du-
plek, kontaktna oseba je Miha Glavič, tel.
02/681-4101, faks 02/681-947.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. avgusta
2000, vsak dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago ponudnikom v navedenem ro-

ku, ob dokazilu plačila 5.000 SIT na žiro
račun št. 51800-630-25510, sklic
7141992.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene v tajništvu Ob-
činskega urada občine Duplek, najkasneje
do 4. septembra 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. ju-
lija 106, 2241 Sp. Duplek. Ponudbo je tre-
ba predložiti v zapečateni kuverti, ki mora
biti označena z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba javni razpis rekonstrukcije lokalne ce-
ste 081020 Zg. Duplek–Žiteča vas.” Na
hrbtni strani mora biti zapisana firma in na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. septembra
2000 ob 9. uri v sejni sobi Občine Duplek,
Cesta 4. julija 10, Sp. Duplek.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 11. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): način
uporabe meril in pomen posameznega meri-
la, ki se bodo uporabljala pri ocenjevanju po-
nudb, sta razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, kontaktna oseba je Miha Glavič, tel.
02/681-4101. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu javnega razpisa do 13. 9. 2000.

17., 18.
Občina Duplek

Št. 129 Ob-33252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obdravski zavod za veterinarstvo in
živinorejo Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj, tel.
02/7493610, faks 02/7493620.

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

3. Kraj izvedbe del: Ormoška c. 28, Ptuj,
k.o. Ptuj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

Sklop 1: obnova kritine na ostrešju
poslovne stavbe zavoda, adaptacija pro-
storov mansarde in ureditev stopnišča.

Sklop 2: zamenjava kritine na objek-
tu laboratorija in ureditev prostorov za
sirarno.

Ocenjena vrednost del skupaj:
Sklop 1: 9,000.000 SIT,
Sklop 2: 6,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvideno.

Inivestitor ima pravico soodločati pri izbi-
ri podizvajalcev.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15.
september 2000, dokončanje 31. oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
dravski zavod za veterinarstvo in živinorejo
Ptuj, Ptuj, Ormoška c. 28, kontaktna oseba
je Rudi Bunderla, tel. 02/749 36 40 ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 4. 8. 2000 do 14.
8. 2000, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 52400-601-11630, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Obdravski zavod za veteri-
narstvo in živinorejo Ptuj, Ormoška c. 28,
2250 Ptuj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in navedbo naročila “Javni razpis” in polnim
naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 2000 ob 12. uri v tajništvu OZVŽ
Ptuj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 5%
vrednosti naročila, z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo del.

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 30 dni
od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal s pogodbo v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko pridobi podizvajalce sklad-
no s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima us-
trezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti
vseh razpisanih del in tehnične ter finanč-
ne sposobnosti zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

– ponudbena cena: 40%,
– plačilni pogoji: 10%,
– reference ponudnika in podizvajalcev:

20%,
– finančna usposobljenost: 10%,
– garancija na kakovost izvršenih del: 5%,
– osebne reference kadrov: 5%,
– rok: 5%,
– dodatne ugodnosti: 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija.

17., 18.
Obdravski zavod za veterinarstvo in

živinorejo Ptuj

Št. 031-01-350/2000-27 Ob-33266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/765-0900,
faks 062/765-0901.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Vi-
dem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost investicije:
asfaltiranje gramoznih cest na območju
Občine Videm. Predvideni odseki cest in
popis del so definirani v razpisni dokumen-
taciji. Ocenjena vrednost investicije znaša
90,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predviden v začetku meseca septembra.
Dokončanje del do konca meseca oktobra.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v sprejemni pisarni na Občini Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 8. 8. 2000
do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 14.000 SIT in ga
ponudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun št. 52400-630-20785.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je predložiti
ponudbo: zadnji rok za predložitev ponud-
be je 20 dni po objavi v Uradnem listu RS
do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripisom
“Ne odpiraj – Ponudba – Asfaltiranje gra-
moznih cest na območju Občine Videm.”

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000, ob 12. uri, Občina Videm,
Videm pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ponudbe-
ne cene z veljavnostjo vsaj 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: pogoji financiranja in plačila so defi-
nirani v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ni posebnih pogo-
jev.

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:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnostih je določena v
razpisni dokumentaciji. Najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši .

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do 25. 9. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za izbiro izvajal-
ca so določena v obliki točk; cena 2 točki,
izvedbeni rok 1 točka, garancijski rok 1 toč-
ka, odlog plačila glede na izdane mesečne
situacije 2 točki, možnost kreditiranja 1 toč-
ka, dosedanje reference 1 točka, garancija
za opravljeno delo 2 točki, maksimalni sku-
pek točk 10.

16. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z objavo naročila in
razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na
sedežu Občine Videm – kontaktna oseba
Marjetka Železnik.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu ni bila objavlje-
na.

18. Datum prvega javnega razpisa: za
investicijo je to ponovni javni razpis. Prvi
javni razpis je bil objavljen 7. 4. 2000.

Občina Videm

Št. 777-7/00 Ob-33298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Li-
tija, 898-38-35.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. rekonstrukcija in asfaltiranje lokal-
ne ceste LC 208180 Štrus–Reka–V. Tre-
beljevo, na odseku Štrus–Reka, ocenje-
na vrednost celote: 30,000.000 SIT (od
tega 10,000.000 SIT rekonstrukcija in
20,000.000 SIT asfaltiranje);

II. asfaltiranje javne poti JP 709080
Moravška Gora–Zgornje Vodice–Velika
Goba, na odseku Moravška Gora–Zgor-
nje Vodice, ocenjena vrednost celote:
12,500.000 SIT;

III. asfaltiranje javne poti JP 709510
Črni potok–Grilovec, ocenjena vrednost
celote: 14,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko pote-
gujejo za posamezni predmet razpisa od I)
do III) ali za vse tri sklope skupaj; dela se
bodo izvajala fazno glede na razpoložljiva
finančna sredstva do leta 2010, v letu 2000
izvedba 1. faze pri lokalni cesti oziroma pri
obeh javnih poteh:

I. 7,000.000 SIT,
II. 7,000.000 SIT,
III. 7,000.000 SIT.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september
2000, december 2010; dokončanje prvih
faz lokalne ceste oziroma javnih poti do kon-
ca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, Gvido
Bokal, univ.dipl.inž.gradbeništva.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu pri-
stojbine v višini 5.000 SIT na ŽR št.
50150-630-810316 - proračun Občine Li-
tija - javni razpis za ceste; demografija 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti naročila; tra-
janje: do trenutka, ko izbrani ponudnik ne
sklene pogodbo z naročnikom in mu ne
izroči garancije za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti, vendar pa najkasneje 40
dni po sklepu o izbiri najugodnejše ponud-
be.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije del,
za izvedbo posamezne faze del se bo pod-
pisal dodatek k osnovni pogodbi.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 2000 po
9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 40%, reference 35%, garancijski
rok 15%, rok izvedbe posamezne faze 10%.
Vsako merilo se na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjave med ponudbami
oceni z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nudbeni element med različnimi ponudniki

enakovreden. Končno oceno predstavlja
zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh
zmnožkov posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih Gvido Bokal, univ. dipl. inž.
gradbeništva., tel. 01/898-12-11.

17., 18.
Občina Litija

Št. 777-7/00 Ob-33299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Li-
tija, 898 3835.

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

3. Kraj izvedbe del: Čateška Gora–Ga-
brska Gora.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod Čateška Gora–Gabrska Gora, oce-
njena vrednost naročila: 100,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala faz-
no glede na razpoložljiva finančna sredstva
do leta 2010, v letu 2000 izvedba 1. faze –
krak Čateška Gora, do skupne vrednosti
22,000.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september
2000, december 2008; dokončanje prve
faze do konca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, Blaž
Zarnik, univ. dipl. geolog.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu pri-
stojbine v višini 15.000 SIT na ŽR št.
50150-630-810316 – proračun Občine Li-
tija – javni razpis za Vodovod Čateška Gora
– Gabrska Gora.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 12. uri v veliki sejni sobi
Občine Litija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% od ocenjene vre-
dnosti naročila; trajanje: do trenutka, ko
izbrani ponudnik ne sklene pogodbo z na-
ročnikom in mu ne izroči garancije za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti, ven-

dar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbi-
ri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije del,
za izvedbo posamezne faze del se bo pod-
pisal dodatek k osnovni pogodbi.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 8. 2000 po
9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 40%, reference 40%, garancijski
rok 10%, rok izvedbe posamezne faze 10%.
Vsako merilo se na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjave med ponudbami
oceni z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nudbeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Končno oceno predstavlja
zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh
zmnožkov posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih Blaž Zarnik, univ. dipl. geo-
log., tel. 01/898-12-11.

17., 18.
Občina Litija

Št. 777-7/00 Ob-33301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Li-
tija, 898-38-35.

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

3. Kraj izvedbe del: Liberga-Jelša-Kos-
trevnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod Liberga-Jelša-Kostrevnica, ocenjena
vrednost naročila: 130,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala faz-
no glede na razpoložljiva finančna sredstva
do leta 2010, v letu 2000 izvedba 1. faze –
krak Liberga, do skupne vrednosti
28,200.000 SIT.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: september
2000, december 2010; dokončanje prve
faze do konca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
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čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, Blaž
Zarnik, univ. dipl. geolog.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu pri-
stojbine v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50150-630-810316 - proračun Občine Li-
tija - javni razpis za vodovod Liberga-Jel-
ša-Kostrevnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 10. uri v veliki sejni sobi
Občine Litija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti naročila; traja-
nje: do trenutka, ko izbrani ponudnik ne skle-
ne pogodbo z naročnikom in mu ne izroči
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti, vendar pa najkasneje 40 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas od podpisa pogodbe do realizacije del,
za izvedbo posamezne faze del se bo pod-
pisal dodatek k osnovni pogodbi.

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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 8. 2000 po
9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 40%, reference 40%, garancijski
rok 10%, rok izvedbe posamezne faze 10%.
Vsako merilo se na podlagi ugodnosti za
naročnika in primerjave med ponudbami
oceni z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nudbeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Končno oceno predstavlja
zmnožek uteži z oceno ter seštevek vseh
zmnožkov posameznega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih Blaž Zarnik, univ. dipl. geo-
log., tel. 01/898-12-11.

17., 18.
Občina Litija

Ob-33302
1. Naziv in poštni naslov naročnika: Sta-

novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih

knezov 8, 3000 Celje, telefon
03/54-81-511, faks 03/54-81-512.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, Grevenbroi-
chova ulica, stanovanjska soseska Dolgo
polje III., KARE 6.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja stanovanjskega objekta P+4 na lo-
kaciji Dolgo polje III., Kare 6, vzhodni
blok B3 – 64 stanovanj ; predvidena ne-
to stanovanjska površina 3729 m2; grad-
bena, obrtniška, instalacijska dela ter
zunanja ureditev; ocenjena vrednost vseh
del znaša 510,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in

nesprejemljivost variant: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji – variante sprejemljive za
posamezne dele popisa.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: pričetek del oktober
2000, dokončanje del september 2001.

7. (a) Polni naslov službe , od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3001 Celje, kontaktni osebi Jan-
ko Arnuš, Ivo Toman, telefon
03/54-81-511, faks 03/54-81-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 11. 8. 2000 v
času uradnih ur, od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije s projektno dokumentacijo zanaša
23.800 SIT z upoštevanim 19% DDV.

Plačilo za razpisno dokumentacijo se iz-
vrši na podlagi računa, ki ga ponudnik dvig-
ne v tajništvu Stanovanjskega Sklada, soba
št.2. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
št.50700-652-25505, sklic je številka ra-
čuna. Ponudnik mora obvezno navesti svo-
jo davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celj-
skih knezov 8, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj, javni razpis:
ponudba – Izgradnja stanovanjskega objek-
ta na lokaciji Dolgo polje III., Kare 6, vzho-
dni blok B3 ; 64 stanovanj.«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum , kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 9. 2000 ob 13. uri
v prostorih Stanovanjskega sklada, Trg Celj-
skih knezov 8, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti , ki mora veljati
vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
9/00); ostalo v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

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:

I./ Cena
a) Cena z DDV 62,5
T=N/CP x 62,5
T= št.točk, N= najnižja cena, CP= cena

posameznega ponudnika
b) Plačilni roki 5
II./ Kakovost
Certifikati ISO standard 9001 ali 9002 11
III./ Reference
a) Stanovanjska gradnja 6
b) Kadri - v skladu z ZGO 3
IV./ Garancijski roki
a) konstrukcija 2,5
b) streha s kritino 2,5
c) splošni garancijski rok za ostala

gradb., obrtna in inšt. dela 2,5
V./ Rok izvedbe 5
Maks. št. točk 100
Natančna opredelitev meril v razpisni do-

kumentaciji.
16.Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba , če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
str. 6144.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 26 z dne
24. 3. 2000, str. 2409.

Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 195-00 Ob-33303
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Srednja kmetijska šola Grm Novo
mesto, Sevno na Trški gori 13, 8000 No-
vo mesto, telefon: 07/30-75-641, faks:
07-30 75-644.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Sevno na Trški gori
13, 8000 Novo mesto, v nadaljevanju do-
mače ime: Bajnof.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodne akumulacije, črpališča in na-
makalnih cevovodov, projektantski pre-
dračun; orientacijska vrednost del:
35,000.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: učno
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demonstracijsko namakalni sistem Srednje
šole Grm (v nadaljevanju UDNC) je zgrajen z
namenov posredovanja znanj o zbiranju vo-
de, tehnologije namakanja in opremi nama-
kalnih sistemov. V primeru boljših rešitev je
ob izdelavi projektov možna sprememba.

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 in čas izvedbe: 15. 9. 2000
do 15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Srednje kmetijske šole Grm Novo me-
sto, Sevno na Trški gori 13, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je g. Bratkovič,
GSM 041/668-680.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki dvignejo do vključno 14. 8.
2000 na sedežu naročnika od 8. do 10. ure.
Projekt in ogled terena je možen ravno tako v
tem času ali po dogovoru z g. Bratkovičem.

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

predložiti ponudbo: 24. 8. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto, Sevno na Trški gori 13, 8000
Novo mesto, s pripisom: »Ne odpiraj – za
razpis.«

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 2000 ob 13. uri na sedežu Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, Sevno na
Trški gori 13, 8000 Novo mesto.

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 vrednosti blaga.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji plačila so vezani na pridobitev sred-
stev od Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo se odda
v celoti pravni osebi s pogodbo.

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 predloži reference, s katerimi iz-
kaže svojo izvajalsko sposobnost.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 2000 do
13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, strokovne zahteve 40%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v primeru novejših tehničnih rešitev za
izgradnjo namakalnega sistema se je naroč-
nik v okviru razpisa in tehničnih ter tehnolo-
ških osnov za projekt z izvajalcem priprav-
ljen dogovoriti tudi o eventuelni spremembi
projekta, po zaključku razpisa.

17., 18.
Srednja kmetijska šola Grm Novo

mesto

Št. 326/00 Ob-33315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Beltinci, Mladinska 2, 9231
Beltinci, tel. 02/5422-220, faks
02/5412-412.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Beltinci –
KS Gančani;

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja povezovalnega vodovoda Gančani-
zajetje Hraščica dolžine 3060 m, cevi
PEHD (PE 100) ∅∅∅∅∅ 315 – 10 barov z
odcepom za zaselek Hraščica dolžina
755 m, cevi PEHD (PE 100) ∅∅∅∅∅ 110 – 10
barov in vodno zajetje kapacitete 20 l/s
v gozdu Hraščica;

Ocenjena vrednost del je 90 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 45 delovnih
dni od podpisa pogodbe.

7.(a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci –
referat za splošne zadeve, soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
od objave razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; ŽR:
51900-630-76017 virman ali splošna po-
ložnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. september 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Beltinci, Mladinska
2, 9231 Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. september 2000 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Beltinci, Mladinska 2.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene cene z veljavnostjo 90 dni roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe;

11. Glavni pogoji, glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 60 dni po potrditvi situacije.
Način in roki bodo določeni v skladu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izvajalska pogodba.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z 40. členom ZJN.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 6. september 2000
po 14. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo ponujena ce-
na, reference, usposobljenost ponudnika,
rok izvedbe in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik si pridružuje pravico zmanjšati
obseg del od razpisanega ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlo-
gov. Ponudniki nimajo pravice do odškodni-
ne iz tega naslova;

– ponudba mora biti predana v zapeča-
teni kuverti s pripisom predmetnega javne-
ga razpisa in naslovom ponudnika.

17., 18.
Občina Beltinci

Št. 150 Ob-33318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, tel.
062/811-241, faks 062/811-141.

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

3. Kraj izvedbe del: mesto Slovenska
Bistrica

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja dela kolektorja – zgornji odsek v me-
stu Slovenska Bistrica; ocenjena vrednost
celotnega naročila (pripravljalna, zemeljska,
gradbena, zaključna in ostala dela) je
65,000.000 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: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

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: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, najkasneje do
25. 9. 2000; dokončanje del: najkasneje v
60 delovnih dneh oziroma manj, glede na
ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 4. 8. 2000 do
14. 8. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51810-630-25589.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oz-
načbo: “Javni razpis za gradnjo kolektorja v
mestu Slovenska Bistrica – zgornji odsek”
in “Ne odpiraj pred 5. 9. 2000 do 9. ure”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slo-
venska Bistrica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti celotnega naročila, trajanje garan-
cije – do pravnomočnosti sklepa o izbiri
izvajalca.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačevanje v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna RS za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000).

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: navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu Občina Sloven-
ska Bistrica, kontaktna oseba Danica Saga-
din Leskovar, gr. inž., tel. 062/811-241.

17. Namera o naročilu ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44, z dne 26. 5. 2000, pod št. Ob-28365.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-33320
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, telefaks:
02/251-5221.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor – Tezno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba rekonstrukcije ogrevanja na etažno
plinsko kurjavo v 40 stanovanjskem ob-
jektu Panonska 5a v Mariboru.

Ocenjena vrednost celote: 29,000.000
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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 1
mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IMO-
BIRO d.o.o. Partizanska c. 3-5, 2000 Mari-

bor, vsak delovni dan od 8. do 9. ure, kon-
taktna oseba: Bojan Krajtner univ. dipl. inž.
gr. tel.: 02/25-23-447.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT – negotovinsko plačilo z virma-
nom na žiro račun Stanovanjski sklad obči-
ne Maribor, št. 51800-652-29941 – stro-
ški razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 8. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, taj-
ništvo-soba št. 206. Zapečatene kuverte
morajo biti vidno označene z napisom “Ne
odpiraj-ponudba za izvedbo Rekonstrukcije
ogrevanja na etažno plinsko kurjavo v 40
stanovanjskem objektu Panonska 5a v Ma-
riboru.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 10 uri na naslovu: Stano-
vanjski sklad občine Maribor, Grajski trg 1,
2000 Maribor, sejna soba št. 209.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo izvedena dela plačeval v 60
dneh po predložitvi in obojestranski potrdi-
tvi 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:
določene v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): referen-
ce ponudnika in podizvajalcev za tovrstna
dela v obdobju zadnjih 5 let, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok, uspo-
sobljenost ponudnika. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bojan Krajtner univ. dipl. inž. gr.
 tel.: 062/223-447.

17.,18.
 Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 403-72/2000-21303 Ob-33322
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. Kraj izvedbe: Zoisov park na Pristavi v
Javorniškem Rovtu, Jesenice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: hidrogradnja – čiščenje jezerc,
ocenjena vrednost je 20,000.000 SIT, od
tega dela I. faze v višini 3,000.000 SIT,
dela II. faze v višini 8,500.000 SIT, dela III.
faze v višini 8,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
25 mesecev, pričetek del I. faze 15. 9.
2000, dela II. faze v letu 2001, dokončanje
del III. faze do 15. 10. 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jese-
nice, Oddelek za gospodarstvo, Titova 78a,
I. nadstropje, soba št. 11, telefon št.
58-62-831.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: proti plačilu 11.900
SIT (z vključenim DDV), do 28. 8. 2000, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: virman-
sko nakazilo na žiro račun Občine Jesenice
številka: 51530-630-50155, sklicevanje na
številko 780001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za razpisana
dela je potrebno predložiti do dne 28. 8.
2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1-
sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpira-
le dne 28. 8. 2000, ob 12.30 v konferen-
čni sobi Občine Jesenice, Cesta maršala
Tita 78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco menica s pooblastilom za
izpolnitev in uporabo v vrednosti 10% od
ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega
dokumenta – mesečnih in končne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

1. Ker se bo investicija sofinancirala
s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano RS, in sicer iz naslova sred-
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stev CRPOV, se bo pogodba z izbranim
najugodnejšim ponudnikom sklenila šele po
njihovi odobritvi sofinanciranja investicije. V
primeru, da sredstva iz naslova sofinancira-
nja investicije ne bodo zagotovljena, naroč-
nik ne bo sklenil pogodbe o izvedbi del, s
sklepom izbrani ponudnik pa nima pravice
uveljavljati odškodnine iz naslova odškodnin-
ske odgovornosti naročnika.

2. Dela se bodo izvajala fazno. Jav-
no naročilo se bo financiralo iz treh letnih
proračunov. Pogodba z izbranim najugo-
dnejšim ponudnikom se bo sklenila za iz-
vedbo celotnega predmeta javnega naroči-
la, s tem, da se za leto 2000 sklepa v višini
zagotovljenih sredstev, to je 3,000.000 SIT.
Ob sprejetju naslednjih dveh proračunov se
bosta sklenila aneksa, s katerima se bo
opredelila višina sredstev, ki bo zagotovlje-
na za dela II. faze in III. faze.

17., 18.
Občina Jesenice

Št. 611-17/00 Ob-33324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Li-
tija, tel: 061/881-211, faks 061/883-835.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Ga-
brovka, Gabrovka 30, 1274 Gabrovka.

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 gradbeno obrt-
niških, strojnih in instalacijskih del pri
sanaciji kurilnice v Osnovni šoli Gabrov-
ka.

Ocenjena vrednost naročila 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: predvidena je oddaja ce-
lotnega naročila v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko v
skladu z razpisno dokumentacijo ponudijo
tudi svojo varianto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
september 2000, končanje del v 30 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, Litija, Oddelek za
družbene dejavnosti – (Igorij Parkel, Marija
Jerič).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do ponedeljka
21. 8. 2000.

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

predložiti ponudbo: 21. 8. 2000, do
10. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, tajništvo: soba št. 44, v zaprti
kuverti s pripisom ”javni razpis sanacija ku-
rilnice OŠ Gabrovka”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000, ob 12. uri, Občina Litija, mala
sejna soba št. 31.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja niso zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, plačilni rok do 90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: OŠ Gabrovka, Ciril Vertot, ravnatelj šole.

17., 18.
Občina Litija

Št. 110-1/00 Ob-33328
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: AC baze Slovenske
Konjice in AC baze Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: krpa-
nje z vročo asfaltno maso na območju
AC baze Slovenske Konjice in AC baze
Maribor.

Ocenjena vrednost celote je
30,000.000 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 do 30. 10. 2000. Izvedba del je
maksimalno 12 delovnih dni.

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
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 dokumen-
tacija je na voljo od 4. 8. 2000 do 8. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 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
8. 9. 2000 do 9,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Krpanje z vročo asfaltno maso na obmo-
čju AC baze Slovenske Konjice in AC baze
Maribor« Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo
91 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 v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpis-
ne dokumentacije.

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 sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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, 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 naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, tel. 30-94-273, faks 30-94-264.

17., 18. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-33329
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.
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3. Kraj izvedbe del: AC baze Postojna,
Ljubljana in Hrušica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: kr-
panje z vročo asfaltno maso na obmo-
čju AC baz Postojna, Ljubljana in Hru-
šica.

Ocenjena vrednost celote je
35,000.000 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 do 20. 11. 2000. Izvedba del je
maksimalno 10 delovnih dni.

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
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 dokumen-
tacija je na voljo od 4. 8. 2000 do 8. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 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
8. 9. 2000 do 10,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Krpanje z vročo asfaltno maso na obmo-
čju AC baz Postojna, Ljubljana in Hrušica«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,050.000 SIT in veljavnostjo
91 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 v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpis-
ne dokumentacije.

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 sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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, 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 naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, tel. 30-94-273, faks 30-94-264.

17., 18. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-33345
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/13-12-327.

Pooblaščeni predstavnik naročnika: Pro-
tech d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, tel: 062/23-00-100, faks
062/232-555.

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

3. Kraj izvedbe del: Zolajeva 12, 2000
Maribor.

4. Predmet, vrsta in obseg zahtevanih
gradbenih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
izvedba gradbenih, obrtniških, strojnih
in elektroinstalacijskih del na objektu
Srednje kovinarske šole v Mariboru.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 25,900.000 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 25. 10.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech d.d. Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, kontaktna oseba Romana Goljat,
telefon 062/23-00-185, faks
062/232-555, ob predložitvi potrdila o vpla-
čilu prispevka za razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 11. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 10.000 SIT: način plačila: nakazilo na

ŽR APP Maribor, št. 51800-601-64451, s
pripisom »RD Srednja kovinarska šola Mari-
bor«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 18. 8. 2000
do 8. ure

(b) Polni naslov,  kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Protech d.d. Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj
za Srednjo kovinarsko šolo Maribor”. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika .

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 21. 8. 2000 ob 12.30 na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Služba za investi-
cije, Trubarjeva 3/V, v veliki sejni sobi.

10. Finančna zavarovanja resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od razpisne vrednosti ponuje-
nih del, z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačeval na način in v rokih
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na RS in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktov.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

14.
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: 15%,
(d) rok izvedbe: 10%,
(e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64 z dne 14. 7. 2000 pod št. 32081.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-33348
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: Gorišnica – Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: glavna
cesta Hajdina – Ormož, pododsek 4. eta-
pa Grošnica – Ormož od km 0,000 do
km 10,360 z mostom čez odvodni kanal
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HE Formin. Izgradnja viadukta Sejanca
čez potok Sejanca in železniško progo.

Ocenjena vrednost celote je
4.210,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost za Sklop 1 je
3.880,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost za Sklop 2 je
330,000.000 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: delo se oddaja v dveh
sklopih in sicer:

– Sklop 1: Glavna cesta z mostom čez
odvodni kanal HE Formin:

· Glavna cesta od km 0,000 do km
10,360 (trasa glavne ceste, priključne ce-
ste, vodnogospodarske ureditve, tuje storit-
ve – prestavitve komunalnih vodov, manjši
premostitveni objekti),

· Most čez kanal HE Formin dolžine
270 m.

– Sklop 2: Viadukt Sejanca dolžine 195 m.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektno dokumentacijo za Most čez kanal HE
Formin, Viadukt Sejanca in manjše premo-
stitvene objekte je potrebno izdelati.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive za most čez kanal HE Formin.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 20 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za sklop 1 in 12 mesecev od uvedbe
izvajalca v delo za sklop 2.

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-
tacija je na voljo od 4. 8. 2000 do 21. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 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
21. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za gradnjo dvopasovne glave ceste od km
0.000 do km 10.360 z mostom čez odvo-
dni kanal HE Formin in /ali izgradnje via-
dukta Sejanca čez potok Sejanca in želez-
niško progo« Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 2000

ob 10. 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 pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 116,400.000 SIT za sklop 1
in v višini 9,900.000 SIT za sklop 2, oziro-
ma v višini 126,300.000 za oba razpisana
sklopa 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 v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpis-
ne dokumentacije.

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 sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz so-
dnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji. Za izvedbo mostu čez kanal
HE Formin so dopustne tudi druge variante
ponudnikov. Za najugodnejšo ponudbo bo
smatrana najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Bog-
dan Vrezner, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Nadzor
Maribor, tel 02/252-45-59, faks
02/252-45-49.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena dne 8. 10. 1999.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-33369
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3 Berto-
ki-Gračišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R3-625 od-
sek 1061 Sv. Anton-Dvori.

Ocenjena vrednost vseh del:
390,000.000 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 potre-
bno izvesti v roku 10 mesecih po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Rekonstrukcija ceste R3-625 odsek 1061
Sv. Anton-Dvori.”-M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: Če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma 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 dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17.  Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33370
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-667 Zbu-
re-Maškovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev regionalne ceste R3-667
odsek 1385 Šmarješke Toplice.

Ocenjena vrednost vseh del:
78,000.000 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 pričeka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev regionalne ceste R3-667 odsek
1385 Šmarješke Toplice.”-T.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–

Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33371
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-221 Hra-
stnik-Šmarjeta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev na cesti R1-221 od-
sek 1222 Dol-Marno.

Ocenjena vrednost vseh del:
45,000.000 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 potre-
bno izvesti v roku 45 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev na cesti R1-221 odsek 1222
Dol - Marno.”-I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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:
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– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33372
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-216 Čr-
mošnjice-Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev na cesti R1-216 od-
sek 1178 Črmošnjice-Črnomelj.

Ocenjena vrednost vseh del:
38,000.000 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 pričeka 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-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev na cesti R1-216 odsek 1178
Črmošnjice-Črnomelj.”-I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-

ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33373
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-216 Sote-
ska Črmošnjice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev na cesti R1-216 od-
sek 1177 Soteska - Črmošnjice.

Ocenjena vrednost vseh del:
16,000.000 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-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
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: 30. 8. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev na cesti R1-216 odsek 1177
Soteska - Črmošnjice.”-I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste
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Ob-33374
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: JP-677451 Mo-
vraž-Rakitovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste JP 677450
Movraž-Rakitovec od km 0.000 do km
3.665.

Ocenjena vrednost vseh del:
95,000.000 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 potre-
bno izvesti v roku 90 (devetdesetih) 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Modernizacija ceste JP 677450 Movraž-Ra-
kitovec od km 0.000 do km 3.665.”-A.Z.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-

publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33375
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-687 Do-
le-Ponikva-Loče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: gradnja nadomestnega mostu
čez Dravinjo pri Mlačah in rekonstrukci-
ja ceste R3-687 odsek 7207 v km
13.300.

Ocenjena vrednost vseh del:
211,000.000 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 pričeka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-

ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Gradnja nadomestnega mostu čez Dravi-
njo pri Mlačah in rekonstrukcija ceste
R3-687 odsek 7207 v km 13.300.”-B.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33376
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-419 Novo
mesto-Šentjernej.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R2-419 odsek
1204 Novo mesto-Šentjernej.

Ocenjena vrednost vseh del:
96,000.000 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 pričeka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 45 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Preplastitev ceste R2-419 odsek 1204 No-
vo mesto-Šentjernej.”-T.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-

pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33377
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-215 Treb-
nje-Mokronog.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova mostu čez Mirno v Mirni
in izgradnja nove brvi za pešce na cesti
R1-215 odsek 1162 v km 6.200.

Ocenjena vrednost vseh del:
90,000.000 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 potre-
bno 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 raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za

ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Obnova mostu čez Mirno v Mirni in izgrad-
nja nove brvi za pešce na cesti R1-215
odsek 1162 v km 6.200.”-B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33378
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-1 Dravo-
grad-Radlje.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditvena dela ob cesti
G1-1/241 Obvoznica Radeljskih klancev.

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 do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 12 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
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: 6. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditvena dela ob cesti G1-1/241 Ob-
voznica Radeljskih klancev.”-I.Š.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33379
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta RT-905 Krni-
ca-Mrzli studenec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova ceste RT-905 Gorje-Kr-
nica-Mrzli studenec.

Ocenjena vrednost vseh del:
95,000.000 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 potre-
bno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Obnova ceste RT-905 Gorje-Krnica-Mrzli
studenec.”-J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila 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. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-33380
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta RT-905 Krni-
ca-Mrzli studenec, R1-210 Sp.Jezer-
sko-Preddvor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija usada na cesti RT-905
odsek 1096 Krnica-Mrzli studenec.

Ocenjena vrednost vseh del:
30,500.000 SIT.
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(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 potre-
bno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija usada na cesti RT-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 6. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo 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 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 ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 35306-0001/00 Ob-33410
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, 064/801-459.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Smokuč, Ži-
rovnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo, doba-
va in montaža vkopane čistilne naprave
velikosti 500 PE.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja
del v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men gradbenih del je izdelava vkopane čistil-
ne naprave velikosti 500 PE s ponikovalnico
za odvajanje očiščene vode in pripadajočim
dovodnim oziroma odvodnim kanalom.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
tehnologijo in tip čistilne naprave.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
20. 9. 2000, dokončanje 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
tel. 064/801-459.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
25. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo znaša 5.000 SIT. Znesek je po-
trebno virmansko nakazati na žiro račun
Občine Žirovnica, št. 51530-630-50293,
sklic na številko 35306-0001/00. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti kopijo virmanskega naloga kot
dokazilo o plačilu navedenega zneska.

Ponudniki, ki so proti plačilu dvignili raz-
pisno dokumentacijo po objavi razpisa v Ura-
dnem listu RS, št. 31/00, ki je bil razveljav-
ljen, lahko dobijo razpisno dokumentacijo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 8. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: zapečatene kuverte, jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za izdelavo projektov PGD in PZI ter

dobavo in montažo vkopane čistilne napra-
ve velikosti 500 PE” ter z naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani, morajo ponudniki pre-
dložiti na naslov: Občina Žirovnica, spre-
jemna pisarna, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 28. 8. 2000 ob
8.30, v prostorih Občine Žirovnica, Brezni-
ca 3, Žirovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo 60 dni po izstavitvi mesečnih situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
investicije 60 točk, stroški obratovanja 10
točk, reference za tehnologijo 10 točk, ga-
rancija 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije so ponu-
dnikom na voljo pri Mariji Lužnik, tel.
064/801-459.

17.
18. Razveljavljen javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 7. 4. 2000, objava o razveljavitvi pa v
Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.

Občina Žirovnica

Št. 414-05-10/2000 Ob-33423
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Se-
mič, faks 07/30-67-083.

2.0 Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v območju Semiča.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja pločnika in javne razsvetljave ob ce-
sti R2 421 na odseku 2506.

Ocenjena vrednost del je 16,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala v skladu z razpisno in projektno doku-
mentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
20. september 2000; dokončanje del: 30.
november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Semič, Semič 14, 8 333 Semič, kon-
taktna oseba Jože Butala.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2000
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT s prenosnim na-
logom na ž.r. 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 8. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, kontaktna oseba: Renata Bu-
kovec – tajništvo.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
31. 8. 2000 ob 12. uri, Občina Semič, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe je kot varščino
treba predložiti bančno garancijo v višini
5% ocenjene vrednosti, veljavno do
30. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
sladno z zakonom o izvrševanju proračuna
(plačilo situacij v roku 60 dni).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu z določitvijo 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: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 31. 8. 2000, do 11.
ure s pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 50 točk,
– reference podjetja 20 točk,
– podatki za naročila dodatnih del

15 točk in
– daljši plačilni rok od razpisanega

5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
prva objava.

18.
Občina Semič

Št. 414-05-06/2000 Ob-33424
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Se-
mič, faks 068/67-083.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v območju Črmošnjice – Gričice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija ceste LC 370020 Črmošnjice –
Gričice.

Ocenjena vrednost del je 65,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala v skladu z razpisno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
20. september 2000; dokončanje del: 30.
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Semič, Semič 14, 8 333 Semič, kon-
taktna oseba Jože Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2000
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s prenosnim na-
logom na ž.r. 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po objavi do
11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, kontaktna oseba: Renata Bu-
kovec – tajništvo.

9. Datum in čas odpiranja ponudb: 31.
dan po objavi ob 12. uri, Občina Semič,
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je kot varščino treba
predložiti bančno garancijo v višini 5% oce-
njene vrednosti, veljavno do 30. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonom o izvrševanju proračuna
(plačilo situacij v roku 60 dni).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu z določitvijo 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: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 7. 9. 2000, do 11.
ure s pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 50 točk,
– reference podjetja 20 točk,
– podatki za naročila dodatnih del

10 točk in
– daljši plačilni rok od razpisanega

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
prva objava.

18.
Občina Semič

Št. 403-128/98 Ob-33427
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana in Univerza v Mariboru, Pravna fakulte-
ta, Mladinska ul. 9, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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 in instalacijska dela za
adaptacijo mansarde Pravne fakultete v
skupni izmeri ca. 800 m2.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: september
2000, februar 2001.

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: 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 25.000 SIT, način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun naročnika št.
51800-601-62499.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 4. 9. 2000 do
10. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor – sejna soba.

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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 4. 9. 2000 ob 12. uri na
naslovu: Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000
Maribor, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezno iz-
javo banke za dobro izvedbo del v pogod-
benem roku ter odpravo 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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
z enim pogodbenim partnerjem.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi priložiti us-
trezna dokazila in izjave, kot jih zahteva raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 11. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena 45 %, reference
35 %, garancijski rok 10 %, finančna uspo-
sobljenost 10 %.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije zainteresirani ponudniki lah-
ko dobijo najkasneje do 21. 8. 2000 na
pooblaščenem inženiringu Proplus d.o.o. –
Bojana Sovič, tel. 062/250-41-10.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni skla-
dno z zakonom.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 19/00 Ob-33155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks 02/771-783.

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: rušenje stare pošte na Ptu-
ju.

Ocenjena vrednost naročila je
27,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Ptuj – parc.št. 1406
k.o. Ptuj.

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 ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse razpisane pogoje in je registriran za
opravljanje razpisanih del.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: skla-
dno 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 samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik 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 predvide-
nega pričetka in dokončanja storitve: pred-
viden začetek : september ; dokončanje:
oktober.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Odde-
lek za gospodarsko infrastrukturo in okolje,
soba 36;Herbert Glavič, tel. 02/778-592;
faks 02/771-783.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT s položnico ali virmanom na
žiro račun št. 52400-630-20701 s pripi-
som »rušitev stare pošte«. Na položnico ali
virman pripišite tudi davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, 2250 Ptuj, II. nadstropje, soba št. 36.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

7. 9. 2000 ob 11. uri v prostorih Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, I. nadstropje
– mala sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: vključno od 5. 9.
2000 naprej.

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

18. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo druge informacije o naročilu
ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Me-
stna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

19., 20.
Mestna občina Ptuj

Št. 640-03/00-18 Ob-33172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen, tel. 067/76-68-401, faks
067/76-68-400.

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 dnevnih prevo-
zov osnovnošolskih otrok iz Občine Ko-
men, za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002 in 2002/2003.

Prevozi z avtobusi
Relacije km število

otrok
1. Brestovica-Brje-Gorjansko-

Ivanji Grad-OŠ Komen 19 61
OŠ Komen-Ivanji Grad-
Gorjansko-Brje 19
OŠ Komen-IvanjiGrad-
Brestovica-Brje 29

2. Sveto-OŠ Komen 3 11
OŠ Komen-Sveto 3
OŠ Komen-Sveto 3

3. Coljava-Gabrovica-
OŠ Komen 5 26
OŠ Komen-Gabrovica-
Coljava 5

4. Kobjeglava-Hruševica-
Štanjel-OŠ Dutovlje 12 15
OŠ Dutovlje-Štanjel-
Hruševica-Kobjeglava 12

5. Štanjel-OŠ Dutovlje 8 29
OŠ Dutovlje-Štanjel 8

6. Kobjeglava-Hruševica-
OŠ Štanjel 4 19

Prevozi s kombiji
Relacije km število

otrok
1. Komen-Škrbina-Komen 20 15
2. Komen-Volčji Grad-Komen 18 6
3. Komen-Mali Dol-Komen 9 8
4. Štanjel-Lukovec-Štanjel 20 6
5. Štanjel-Kodreti-Štanjel 14 10
6. Štanjel-Hruševica-Kobjeglava 4 19

Ocenjena vrednost naročila znaša
19,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Komen.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena za vsako relacijo posebej.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, za-
četek 4. 9. 2000 in dokončanje 30. 6.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Komen, Komen 126a, 6223 Komen.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti dokumentacijo: Občina Komen, Ko-
men 126a, 6223 Komen.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena skladno z določili iz
razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 12.30, Občina Komen, Ko-
men 126a, 6223 Komen.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z zakonodajo
o izvrševanju in izplačevanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o sku-
pnem nastopu.

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: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 28. 8. 2000 do
12. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 55%, reference ponudnika 20%,
kakovost storitev 20%, plačilni pogoji in fik-
snost cen 5%.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Erik Modic oziroma Andreja
Krt, tel. 067/76-68-401.

19., 20.
Občina Komen
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Št. 89/00 Ob-33181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
Škofljica, faks 667-872.

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: protiprašna zaščita ma-
kadamske ceste – odsek I., IV. in V. Gra-
dišče – Gabrovec z odvodnjavanjem.
Orientacijska vrednost: 13 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Gradišče–Gabrovec.
Pričetek del: po podpisu pogodbe – je-

sen 2000.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
odlok o občinskih cestah v Občini Škofljica
(Ur. l. RS, št. 47/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v ce-
loti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: po podpisu
pogodbe - jeseni 2000, dokončanje v letu
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 8. do 17. 8.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 10.000 SIT na
žiro račun Občine Škofljica, št.
50106-630-810134.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 5. 9. 2000 do 11. ure. Po-
nudbe, poslane po pošti morajo do navede-
nega roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
3, Škofljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2000 ob
11.15 na naslovu: Občina Škofljica, Šmar-
ska 3, Škofljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se: a) bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT, z veljavnost-
jo do 15. 11. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 9. 2000
po 11. uri.

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

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Škofljica, Šmarska 3, Škofljica, tel.
666-311, vsak dan od 8. do 11. ure.

19., 20.
Občina Škofljica

Št. 04/00 Ob-33182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljublja-
na, faks 01/588-94-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično in tehnično va-
rovanje objektov; ocenjena vrednost na-
ročila je 35,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitve.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo bo oddano za
dobo petih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, Splošni sektor, Od-
delek nabave in skladišča, II. nadstropje,
soba 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 8. 2000
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
VOD-04/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70. Znesek plačila razpisne dokumenta-
cije vključuje 19% DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 6. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, Ljubljana, ali osebno v Oddelek na-
bave Energetike Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, soba
215. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ponudba za fizično in tehnično va-
rovanje objektov – VOD-04/00 – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 2000 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energeti-

ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti javnega naro-
čila z veljavnostjo do 29. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zahte-
vami iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko odstopijo od ponudbe do 6. 9. 2000 do
10. ure.

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 70%,

– tehnična opremljenost, delež merila
10%,

– reference, delež merila 10%,
– kadrovska opremljenost, delež merila

5%,
– rok plačila, delež merila 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo samo na pisno zah-
tevo po faksu št. 01/588-94-09. Kontaktna
oseba je Dušan Jazbinšek, tel.
01/588-92-02.

19., 20.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Št. 169/2 Ob-33253
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, faks 065/129 6315.

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: antikorozijska zaščita
zunanje površine cevovodov HE Log pod
Mangartom, HE Možnica pod Mangar-
tom in HE Hubelj v Ajdovščini, orientacij-
ska vrednost naročila je 23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– HE Log pod Mangartom,
– HE Možnica pod Mangartom,
– HE Hubelj v Ajdovščini.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev je mogoče ponuditi
kot celoto oziroma po sklopih:

1. HE Log pod Mangartom, vrednost
8,000.000 SIT,

2. HE Možnica pod Mangartom, vred-
nost 800.000 SIT,

3. HE Hubelj v Ajdovščini, vrednost
14,200.000 SIT.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.
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(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 15. 9. 2000 do
15. 12. 2000 (pričetek del je odvisen od
vremenskih razmer).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/129
6310.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št. 52000-601-24191, Agencija
za plačilni promet v višini 5.950 SIT (znesek
vključuje tudi DDV).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 8. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000 ob 12. uri na naslovu Soške
elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, No-
va Gorica, prvo nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ponudbene vrednosti v obliki banč-
ne garancije za resnost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh
po dnevu opravljene storitve.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– dokazila in potrdila za ugotavljanje pri-

mernosti ponudnika,
– vsebovati mora tudi vse druge doku-

mente zahtevane v razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 78%,
– reference na tovrstnih delih 7%,
– garancijska doba 15%.
18., 19., 20.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 90000-13/2000-2 Ob-33270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava podzakonskih pred-
pisov k zakonu o evidentiranju nepre-
mičnin, državne meje in prostorskih enot
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
konu o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti imena in strokovne kva-
lifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po za-
htevah naročnika, opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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: 30. 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 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
31. 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 zahtevana:
ponudnik mora za zavarovanje resnosti po-
nudbe izročiti naročniku akceptirano meni-
co v višini 5% od okvirne vrednosti javnega
naročila skupaj z pooblastilom za njeno iz-
polnitev – veljavnost do 25. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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: 31. 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.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 400-01/2000-11 Ob-33290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Starše, Starše 93, 2205 Star-
še, tel. 02/686-48-11, faks 02/688-059.

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: izdelava projektne doku-
mentacije (PGD, PZI) za izvedbo kanali-
zacijskega sistema fekalnih vod v nase-
lju Prepolje, vključno s hišnimi priključki
in lokacijsko dokumentacijo, (ocenjena
vrednost 7,000.000 SIT).

4. Kraj izvedbe Prepolje.
5. (a), (b), (c),
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a). (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, dokončanje 100 koledarskih 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 Bojan Grus
in Terezija Mohorko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 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” Pristojbina
za javni razpis – Kanalizacija Prepolje – pro-
jektna dokumentacija.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000 ob 12. uri sejna soba Občine
Starše.
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12. 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 ocenjene razpisne vrednosti.Traja-
nje 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): opred-
eljeno v razpisni dokumentaciji.

– reference ponudnika in odgovornih
projektantov na podobnih objektih,

– ponudbena cena,
– izpolnjevanje rokov.
18. Druge informacije o naročilu v razpi-

sni dokumentaciji.
19., 20.

Občina Starše

Št. 523/2000 Ob-33292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, faks 143-12-54.

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: organiziranje prehrane za-
poslenih v Kliničnem centru Ljubljana,
ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT za po-
godbeni čas.

4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljublja-
na, in sicer na lokacijah:

– okrepčevalnica in kavarnica na Zalo-
ški 7,

– okrepčevalnica v Bolnici dr. Petra Dr-
žaja, Vodnikova 62,

– okrepčevalnica na Pediatrični kliniki,
Vrazov trg 2.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gostinski dejavnosti.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se oddaja kot celo-
ta.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvidoma od okto-
bra 2000 za dobo 5 let z možnostjo poda-
ljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo I. nadstropje, soba 13, Poljanski
nasip 58, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na ŽR št. 50103-603-51820.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-

mercialni sektor, Poljanski nasip 58, taj-
ništvo I. nadstropje, soba 13, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 11. uri v glavni stavbi Klinič-
nega centra Ljubljana, Zaloška 7, klet, se-
minar 1.

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 1% od razpisane vrednosti naročila; traja-
nje bančne garancije je 30 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu s pogod-
bo, ki je sestavni del razpisne dokumentaci-
je.

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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah, zakonom o gostinski dejavnosti in po
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 9. 2000
po 10. uri.

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

– strokovne zahteve 50%,
– dodatne ugodnosti 31,5%,
– povprečna cena obrokov 12%,
– možnost prevzema delavcev 6,5%.
18., 19., 20.

Klinični center Ljubljana

Št. 90005-2/2000-2 Ob-33294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na, faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava naloge informa-
cijska posodobitev poslovanja v zvezi z
zaračunavanjem in izdajanjem podatkov
na glavnem uradu Geodetske uprave Re-
publike Slovenije in območnih geodet-
skih upravah z izpostavami. Vrednost na-
ročila je 11,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski dejavnosti, zakon o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti imena in strokovne kva-
lifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je to določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se obravnava kot
celota.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variant ni.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokon-
čanje pa 10. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontak-
tna oseba Vida Kapušin, tel. 01/478-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT na ŽR št. 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 2000 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanje v obliki akceptirane menice s
pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5%
od okvirne vrednosti javnega naročila (po-
drobneje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 7. 9. 2000
od 10. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena, 1. objava

20.
Geodetska uprava RS

Ob-33308
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center vlade RS za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, 01/1788-649),
v imenu in na račun državnih organov RS.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): naročnik bo izbral ponu-
dnika, katerega ponudba je materialno
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ustrezna glede na razpisno dokumentacijo
in ki je ponudil ekonomsko najugodnejšo
ponudbo pod pogojem, da je bilo za tega
ponudnika ugotovljeno, da je sposoben iz-
vesti naročilo glede na uvrstitvene zahteve.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je: suk-
cesivna dobava standardnega računal-
niškega papirja in standardnih računal-
niških obrazcev za potrebe linijskih ti-
skalnikov na Centru Vlade za informati-
ko; načrtovanje, kreiranje in dobava novih
računalniških obrazcev, rešitev izpisovanja
in konfekcioniranja; Storitve izpisovanja in
konfekcioniranja računalniških obrazcev na
laserskih tiskalnikih na izhodu centralne ra-
čunalniške infrastrukture Centra Vlade za
informatiko (v nadaljevanju CVI) (IBM
OS/390, Unix, NT), ki se bo izvajala na
lokaciji izvajalca ali izjemoma naročnika z
opremo, reprodukcijskim materialom in ka-
drovsko podporo izbranega ponudnika, ori-
entacijska vrednost razpisa je 140,000.000
letno. Oznaka javnega razpisa
BOT.IT-2000.

4. Kraj izvedbe: v Sloveniji.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (ZJN), (Uradni list RS,
št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti in strokovne kvalifi-
kacije kadrov.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 3 leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vloži-
šče Centra vlade za informatiko, Langusova
4, 1000 Ljubljana, I. nadstropje, soba 25.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 6. 9. 2000 do vključ-
no 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center vlade za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 500.000, ki mora veljati do 25. 10.
2000 in bančna garancija za dobro izvedbo
posla, ki jo bo izbrani ponudnik moral v roku
5 dni po podpisu pogodbe izročiti naročni-
ku na prvi poziv v višini 5% od letne vredno-
sti posla.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo pogodbe-
nih storitev se bo izvajalo v skladu s predpi-
si, ki veljajo za državne organe.

14.
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:

1.1.1 Na poslovnem področju
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z ve-

ljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: Registracija za vse dejavno-

sti, ki so predmet ponudbe;
3. Poslovna solidnost ponudnika
Pogoj: Delež prihodkov iz dejavnosti

ponudnika v letu 1999 glede na povprečje
deležev prihodkov iz dejavnosti vseh popol-
nih ponudb vsaj 20%;

Merilo:
2 točki: prihodki iz dejavnosti v višini

50-120% od povprečja;
5 točk: prihodki iz dejavnosti v višini

nad 120% od povprečja .
4. Izkazana zanesljivost pri poslova-

nju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali iz-

gubljenih pravd, ki kažejo na nezaneslji-
vost poslovanja; ni dosedanjih slabih izku-
šenj pri poslovanju (večkratne neustrezne
dobave, izkazano ponavljanje napak pri sto-
ritvah glede na pogodbene pogoje ali
bistvene kršitve določb pogodb z naročni-
kom);

5. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev:

Merilo:
1 točka: en dokument, ki dokazuje

kakovost organizacije poslovanja ponudni-
ka;

2 točki: več dokumentov, ki dokazu-
jejo kakovost organizacije poslovanja ponu-
dnika;

4 točke: postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju organizacije poslo-
vanja ponudnika;

7 točk: pridobljen ISO certifikat na
področju organizacije poslovanja ponudni-
ka;

Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se
nanašajo na organizacijo poslovanja ponu-
dnika (listine, ki se nanašajo na kakovost
poslovanja ponudnika, kot so normativi in
drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki
presojajo kakovost poslovanja, lahko pa tu-
di recenzija ali primerjave s področja poslo-
vanja, objavljene v ustreznih publikacijah),
ne pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi
o usposobljenosti kadrov na tehničnem po-
dročju, dokazi o kakovosti poslovanja prin-
cipala, prodajne reference principala in po-
nudnika ipd.

1.1.2 Na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoroč-

nih obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi po-

datkov iz bilance stanja za leto 1999, z
upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi
listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih
z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti
podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja.

2. Pogoj: Ni blokad žiro računa;
3. Zadovoljiva stopnja finančne varno-

sti in poslovni izid iz dejavnosti:
Merilo:
2 točki: finančna varnost – kapital

predstavlja polovico pasive;
5 točk: pozitivni poslovni izid iz dejav-

nosti.
Pogoj:
Ponudnik lahko dobi na razpisu posel

do višine mesečne realizacije za leto 1999,
vendar največ do višine kapitala, izkazane-

ga v bilanci stanja na dan 31. 12. 1999.
Tako izračunana vrednost mora doseči naj-
manj 10 mio SIT.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 9. 2000.

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

1.1.3 Reference
Pogoj:
1,000.000 izpisanih strani in

200.000 prodanih lastnih obrazcev v letu
1999.

Merilo:
Za vsakih nadaljnjih do 10% nad koli-

čino, ki je pogoj, 1 točka.
1.1.4 Na področju kapacitet, oprem-

ljenosti in kadrov
1.1.4.1 Prostori in oprema
Pogoji:
1. Prostor, ki popolnoma ustreza za-

htevam delovnega procesa za potrebe raz-
pisa in zahtevam predpisov tako, da je mož-
no delo opravljati brez motenj in oviranj.

2. Ustrezno varovanje prostorov gle-
de na predvidena dela.

3. Tehnična ustreznost opreme.
4. Ustrezna nadomestna oprema in

postopki za primer izpadov.
5. Pravica do uporabe vseh potre-

bnih obrazcev in druge pravice, ki jih zahte-
va opravljanje razpisanih del.

1.1.4.2 Usposobljenost kadrov:
Pogoji:
1. Vsi zaposleni na področju ponud-

be morajo izpolnjevati pogoje kot veljajo za
delavce v državnih organih.

2. 6 zaposlenih mora izkazovati poz-
navanje naslednjih področij: upravljanje s
predvideno opremo (poznavanje strojne in
programske opreme); priprava in distribuci-
ja obrazcev ter 3 zaposleni razvoj novih
obrazcev.

3. Ponudnik mora imeti možnost na
željo naročnika organizirati kompletni delov-
ni proces 24 ur dnevno 7 dni na teden.

Merilo:
Za vsakega nadaljnjega zaposlenega

nad pogojem, ki ima izkazana znanja iz stro-
kovnega področja, 1 točka za vsako našte-
to področje.

Bruto dohodki
Pogoj: Bruto dohodki kadra vsaj ena-

ki predpisanim;
Merilo:
2 točki: plače od 30%–50% kadrov,

ki jih je prijavil ponudnik in imajo ustrezno
usposobljenost za podporo na strokovnem
področju, presegajo 160.000 SIT bruto.

4 točke: plače od 51% – 70% ka-
drov, ki jih je prijavil ponudnik in imajo
ustrezno usposobljenost za podporo na
strokovnem področju, presegajo 160.000
SIT bruto.

7 točk: plače nad 70% kadrov, ki jih
je prijavil ponudnik in imajo ustrezno uspo-
sobljenost za podporo na strokovnem po-
dročju, presegajo 160.000 SIT bruto.

Izkušnje
Merilo:
2 točki: povprečna delovna doba ka-

drov, ki imajo ustrezne certifikate usposob-
ljenosti za podporo na strokovnem podro-
čju od 2 do 5 let;

4 točke: povprečna delovna doba ka-
drov, ki imajo ustrezne certifikate usposob-
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ljenosti za podporo na strokovnem podro-
čju od 5 do 7 let;

6 točk: povprečna delovna doba ka-
drov, ki imajo ustrezne certifikate usposob-
ljenosti za podporo na strokovnem podro-
čju nad 7 let;

Za ustrezno usposobljenost posamez-
nega kadra za poznavanje in podporo na
strokovnem področju štejejo pri strojni in
programski opremi potrdila, ki jih priznava
principal opreme, pri storitvah pa drugi izka-
zi, če so predvideni, sicer pa izkazane iz-
kušnje.

Ponudbe tujih družb se presojajo pri-
merljivo glede na predložene podatke in do-
kumente.

1.2 Pogoji in merila glede izvedbe raz-
pisanih storitev

1.2.1 Pogoji
1. Skladnost s specifikacijami
1.2.2 Merila
1. Dobavni rok
(a) najkrajši povprečni dobavni rok za

obrazce 4 točke, za do vsakih 10% daljši
rok po točko manj do 0 točk;

(b) najkrajši povprečni rok za manjše
tekoče izpise 4 točke, za do vsakih 10%
daljši rok po točko manj do 0 točk;

(c) najkrajši povprečni rok za večje
izpise 4 točke, za do vsakih 10% daljši rok
po točko manj do 0 točk;

(d) najkrajši povprečni rok za razvoj
novih obrazcev 4 točke, za do vsakih 10%
daljši rok po točko manj do 0 točk;

2. Cena
(a) najnižja povprečna cena standardnih

obrazcev 20 točk, za do vsakih 10% višja
cena 5 točk manj do 0 točk.

(b) najboljši osnutek linijsko izpisanega in
konfekcioniranega plačilnega lista (poudarek
na dobro zaprtem in neprosojnem dokume-
tu) 20 točk, drugi najboljši pa 10 točk;

(c) najnižja povprečna cena razpisanih
storitev 20 točk, za do vsakih 10% višja
cena 5 točk manj do 0 točk.

Pri povprečnih rokih in povprečni ceni
se upošteva količina posameznih obrazcev
in storitev v letu 1999.

Razpisan posel bo oddan ponudniku, ki
bo zbral največ točk. Če ne bo ponudnika,
ki bi bil sposoben prevzeti razpisane storit-
ve v celotnem obsegu, bodo oddane po
sklopih, če bo to smiselno.

18., 19., 20.
Center vlade RS za informatiko

Št. 2.0.-4367/00 Ob-33311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Ljubljana, faks 061/29 14 820.

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) Izdelava projekta PGD/PZR:
“Prilagoditev ENP za daljinsko vode-

nje na progah Dobava–Ljubljana–Jese-
nice in Zidani most–Šentilj”.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

B) Izdelava elaborata:
“Prilagoditev stabilnih naprav elek-

trične vleke za povečanje intenzivnosti
prometa na posameznih odsekih”.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je pogojena z
registracijo in ustreznimi referencami po-
nudnika za izvedbo del, ki so predmet tega
razpisa v skladu z zakonom o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 29/86, 40/94, 69/94,
29/95, 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekt, ki je predmet tega razpisa, mora biti
izveden v skladu s pravilnikom o podrobnej-
ši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravna
oseba mora navesti imena, strokovne kvali-
fikacije in reference osebja odgovornega za
izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi za
izdelavo posameznih razpisnih del pod A, B
ali obeh.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
A) 5 mesecev od podpisa pogodbe,
B) 8 mesecev od podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
365/III. nadstropje, tel. 061/29 14 601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 18. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
25.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 5. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 2000 ob
9. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponude mora ponudnik predloži-
ti garancijo v obliki menice v višini 10% oce-
njene vrednosti naročila z veljavnostjo 60
dni po dnevu odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: financiranje in plačila
se bodo izvajala v skladu z določili zakona o
izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00) in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
samostojni izvajalec v sodelovanju s podi-
zvajalci, ki jih navede v ponudbi.

Najmanj 30.000 SIT letnega prometa v
zadnjih treh letih.

Najmanj dva pooblaščena projektanta za
izvedbo razpisanih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 9. 2000
oziroma po začetku javnega odpiranja po-
nudb.

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

– izkušnje na podobnih delih: 5%,
– rok: 15%,
– reference kadrov: 20%,
– ponudbena cena: 60%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu lahko ponudniki zah-
tevajo pisno ali po telefaksu 061/29 14
820 do 22. 8. 2000. Naročnik bo na vsa
vprašanja pisno odgovoril vsem zainteresi-
ranim ponudnikom, ki so pravočasno dvig-
nili ponudbo, do 28. 8. 2000.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 30008-1/99  Ob-33313
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled tel. 064/748-01-27, faks
064/748-010.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne raz-
svetljave na območju Občine Bled.

Ocenjena vrednost naročila na leto je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– v skladu z določili zakona o javnih na-
ročilih (Ur. list RS, št. 24/97),

– v skladu z odlokom o načinu izvajanja
gospodarske javne službe za vzdrževanje
javne razsvetljave v naseljih v Občini Bled
(Ur. list RS, št. 18/00);

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za vsa razpisana dela v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po pod-
pisu pogodbe, trajanje eno leto z možnostjo
podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
kontaktna oseba Jože Dežman.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, najkasneje do
17. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo ob vplačilu nevračljivega zneska 10.000
SIT na žiro račun št. 51540-630-50251,
sklic na št. 714199 05 s pripisom: »Za
razpisno dokumentacijo za vzdrževanje jav-
ne razsvetljave«. Razpisno dokumentacijo
bo mogoče prevzeti s predložitvijo dokazila
o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe lahko pred-
ložijo samo tisti ponudniki, ki so kupili raz-
pisno dokumentacijo. Ponudbe je treba
predložiti v zaprtih kuvertah z oznako na
sprednji strani »ZA javno naročilo – vzdrže-
vanje javne razsvetljave«, na zadnji strani pa
z imenom – firmo ponudnika, njegovo tele-
fonsko številko in številko faksa. Ponudbe
je potrebno ne glede na to, na kakšen način
se dostavljajo, predložiti najkasneje do
24. 8. 2000 do 10. ure k naročniku: Obči-
na Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled, v tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled, sejna soba v pritličju, 24. 8. 2000 ob
12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti del, z veljav-
nostjo najmanj 90 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno s pogoji v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno s pogoji v raz-
pisni dokumentaciji.

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

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet izvajanja in ima ve-
ljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet izvaja-
nja;

– da zagotovi strokovno in kadrovsko
sposobnost vodenja katastra;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri, od katerih ima najmanj ena oseba
najmanj V. stopnjo izobrazbe elektro – te-
hnične smeri in najmanj tri leta delovnih iz-
kušenj v elektro – tehnični stroki;

– da razpolaga z zadostnimi materialnimi
sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so pred-
met izvajanja;

– da ima izkušnje na področju dejavno-
sti, ki je predmet izvajanja;

– da izpolnjuje vse dodatne pogoje iz
razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do dneva od-
piranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vre-
dnotenju ponudb se bodo ocenjevali na-
slednji kriteriji:

· ponudbena vrednost 35%,
· kadrovska usposobljenost
 in tehnična opremljenost
 ponudnika 25%,
· reference 20%,
· fiksnost cen 10%,
· dodatne ugodnosti 5%,
· program 5%.
18. Druge informacije o naročilu: Jože

Dežman, tel.: 04/575-01-24, faks
04/574-12-43.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
41-42 z dne 19. 5. 2000.

Občina Bled

Št. 110-1/00 Ob-33319
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev do-
končne premoženjsko-pravne ureditve
na AC odseku Slivnica – Fram – BDC.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC odsek Slivnica –
Fram – BDC.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) 
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
6 mesecih po prejemu ustrezne dokumen-
tacije.

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 dokumen-
tacija je na voljo do 25. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-

ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. 8. 2000. do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Opravljanje storitev dokončne premoženj-
sko-pravne ureditve na AC odseku Slivnica
– Fram – BDC« Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 8.
2000. ob 9. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 240.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16. 
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Vesna Sodja,
univ. dipl. prav. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6 tel.
30-94-210, faks 30-94-213.

19., 20. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-33323
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja sistema zvez



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 69 / 4. 8. 2000 / Stran 6397

– optični kabel ob AC Maribor – Vran-
sko.

Ocenjena vrednost naročila je
128,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Maribor – Vransko.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) 
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati še osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok pričetka del je takoj
po sklenitvi pogodbe oziroma prejemu ustrez-
ne dokumentacije. Rok dokončanja del je naj-
kasneje 4 mesece po sklenitvi pogodbe ozi-
roma prejemu ustrezne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 9. 2000 do 12,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Izgradnjo sistema zvez – optični kabel ob
AC Maribor – Vransko« Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3,840.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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.

16. 
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Stane Pavrič
univ. dipl. inž. el., DARS d.d. Ul. XIV. divizije
4, Celje, tel. 041/651 689, faks. 063/442
001.

19. 
20.  Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 24. 3. 2000, pod.
št Ob-24069, objava o izidu pa dne 7. 7.
2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-33327
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: HC Koper – Izola; geo-
loško – geomehanske raziskave za nivo
PGD.

Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Koper – Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: pred-
pisi inženirske zbornice.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je
60 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 dokumen-
tacija je na voljo do 7. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 9. 2000 do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za HC Koper – Izola; geološko – geome-
hanske raziskave za nivo PGD« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16. 
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ce-
ste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
30-94-248, faks 30-94-260.

19., 20. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 1340-01/00-4 Ob-33346
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, tel.:
02/54-81-765, faks 02/53-81-502.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje rednih prevozov
osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2000/2001 v Občini Moravske Toplice.

Ocenjena vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov v Občini Moravske Toplice so navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za specifični poklic: prevo-
ze na razpisanih relacijah lahko opravljajo
za dejavnost registrirani prevozniki z dovo-
ljenjem pristojnega organa za prevoz oseb,
s svojimi ali najetimi vozili, ki morajo biti
opremljeni za prevoze učencev in imajo
ustrezno licenco za opravljanje prevozov
potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
24/97), odredba o razpisni dokumentaciji
(Ur. list RS, št. 33/97), zakon o prevozih v
cestnem prometu (Ur. list RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98, 65/99), zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. list RS, št. 12/96, 23/96),
pravilnik o oznakah in opremi vozil, s kateri-
mi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
(Ur. list RS, št. 70/99), pravilnik o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki
vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur.
list RS, št. 78/99, 58/2000).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 9. 2000 do 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice, tel.:
02/54-81-765, faks 02/53-81-502, kon-
taktna oseba: Lutarič Nada, I. nadstropje,
soba 6.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki plačajo na blagajni
občine ali z virmanom na ŽR
51900-630-76064.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 8. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj – Ponudba
za šolske prevoze« in številko objave javne-
ga razpisa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske Toplice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
3% bančna garancija za resnost ponudbe
od vrednosti storitve nad 5,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačevanja in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila v roku
najmanj 30 dni po preteku meseca, za kate-
rega se storitve zaračunavajo.

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:
navedeno je v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 8. 2000.

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

– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju prevozov in do-

sedanje izkušnje,
– druge ugodnosti ponudnika.
18., 19.
20. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v

3 dneh po izboru najugodnejšega ponudni-
ka.

Občina Moravske Toplice

Št. 265-0021/00-3 Ob-33430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Lan-
gusova 4, 1535 Ljubljana, telefaks
01/478-81-43.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izbira izvajalca za oprav-
ljanje organizacijskih in strokovno te-
hničnih opravil za komisijo, za preizkus
strokovne usposobljenosti kot enega od
pogojev za pridobitev licence za prevo-
ze v cestnem prometu.

Organizacijska in strokovno tehnična
opravila obsegajo naslednje storitve:

– izdelavo informativnih materialov in po-
šiljanje gradiva za opravljanje preizkusa stro-
kovne usposobljenosti za kandidate, ki na-
meravajo opravljati preizkus,

– izdelavo potrebnih obrazcev za izved-
bo preizkusov (prijave, zapisniki, potrdila,
obvestila ipd.),

– informativno svetovalno dejavnost v
zvezi z aktivnostmi, ki jih morajo opraviti
kandidati za preizkus,

– izdelavo terminskega plana preizku-
sov,

– zbiranje prijav kandidatov,
– razporejanje k preizkusu,

– priprava in organizacija preizkusov ter
obveščanje kandidatov in članov izpitne ko-
misije o terminih preizkusov,

– izdaja potrdil o uspešno opravljenih
preizkusih,

– vodenje dokumentacije in evidenc v
zvezi s preizkusi,

– obračun stroškov v zvezi z opravlja-
njem preizkusov.

Javno naročilo ne temelji na porabi sred-
stev iz proračuna. Opravljanje preizkusov
bo financirano iz sredstev, ki jih kandidati
vplačajo kot pristojbino za opravljanje preiz-
kusa strokovne usposobljenosti.

4.Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
5.Navedba zakonov, predpisov in osta-

lih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,

št. 24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00),
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99, 65/99),

– pravilnik o programu preizkusa stro-
kovne usposobljenosti ter o postopku in na-
činu opravljanja preizkusa za pridobitev li-
cence za prevoze v cestnem prometu (Urad-
ni list RS, št. 33/96, 61/97, 15/98,
29/99),

– zakon o obligacijskih razmerjih (Urad-
ni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89,
57/89, Uradni list RS, št. 88/99),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 89/98),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS
št. 33/97, 63/97, 84/99).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posameznih razpisnih stori-
tev ponudniki ne morejo ponuditi.

7. Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8.Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 16. septem-
ber 2000 in zaključek 15. september 2002.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije o razpi-
su: Ministrstvo za promet in zveze, Sektor
za cestni promet, Langusova 4, Ljubljana.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.

c)
Ponudniki lahko dobijo dodatne informa-

cije na Ministrstvu za promet in zveze, Lan-
gusova 4, Marjan Krasnič, telefon:
01/478-80-00.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: komisija bo upoštevala
le ponudbe, ki bodo prispele na naslov Mi-
nistrstva za promet in zveze, do 21. 8. 2000
do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze. Sektor za cestni promet, Langusova 4,
1535 Ljubljana, v zapečatenih kuvertah z
označbo “Javni razpis – organizacijska in
strokovno tehnična opravila. Ne odpiraj.”

11.Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 8. 2000 ob 10. uri,
v prostorih Ministrstva za promet in zveze,
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Langusova 4, Ljubljana, v sobi 601. Ponu-
dniki bodo o izbiri obveščeni do 30. 8. 2000.

12.
13.Glavni pogoji glede financiranja in

plačila: javno naročilo ne temelji na porabi
sredstev iz proračuna. Opravljanje preizku-
sov bo financirano iz sredstev, ki jih kandi-
dati vplačajo kot pristojbino za opravljanje
preizkusa strokovne usposobljenosti. Ponu-
dniki morajo predložiti kalkulacijo cene za
storitve navedene v 3. točki brez stroškov
za honorarje članov komisije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom 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:

– ime firme in dokazila o registraciji (ori-
ginalni dokumenti ali overjene kopije), z ve-
ljavnostjo 60 dni,

– velikost in vrednost firme ponudnika,
bilančno stanje oziroma poročilo za zadnji
dve leti,

– strokovna in tehnična usposobljenost
delavcev in opremljenost,

– plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik,

– vzorec pogodbe.
16.
17.Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril:
– strokovna in tehnična usposobljenost

(30%),
– referenca ponudnika (15%),
– ponudbena cena, plačilni pogoji (40%),
– eventualne druge ugodnosti (15%).
18.Druge informacije o naročilu: nave-

deno pod točko 9a.
19., 20.

Ministrstvo za promet in zveze

Zbiranje ponudb

Št. 640-01-0002/99 Ob-33403
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/795 0830, faks
062/794 422.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz šoloobveznih
otrok, vrednost storitve 14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Majš-
perk.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: registracija za prevoz potnikov.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko kandidirajo
za prevoz na posamezni relaciji ali za vse
razpisane relacije skupaj.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ni variant.

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 3/2000 Ob-33145
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Par-
tizanska cesta 78, Velenje.

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

3. Datum izbire:19. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnična primernost, pla-
čilni pogoji in garancija.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 9. 2000 in
zaključek 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Majšperk, Ana Krajnc, Majšperk 32A,
Majšperk, tel. 062/795-0833, faks
062/794 422.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 2000.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32A, 2322 Majšperk z navedbo “Ponudba
za šolske prevoze, ne odpiraj.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 8. 2000 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32a, Majšperk v sobi št. 20.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo se bo
oddajalo posameznim izvajalcem.

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:
gospodarska družba ali zasebni prevoznik.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok plačila in reference.

18. Druge informacije o naročilu: Občina
Majšperk pri Ani Krajnc, tel. 062/795 0833.

19., 20.
Občina Majšperk

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana – Črnuče.

(a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, Velenje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va energetskih in signalnih kablov za
rudarstvo.

7. Pogodbena vrednost: 45,100.405
SIT.

8.
9.  Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,895.462,77 SIT, 43,730.786,71
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

14.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 403-317/98 Ob-33146
1. Naročnik, poštni naslov: RS Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo, vgradnjo
in priklop opreme za Gimnazijo in Srednjo
zdravstveno šolo v Slovenj Gradcu za na-
slednje skupine prostorov: 1. šolski objekt,
2. telovadnica, 3. razdelilna kuhinja.

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. šolski objekt: LIK Atlas, d.o.o., Sa-

mova 12 a, Ljubljana,
2. telovadnica: Inventa Lesce, d.o.o.,

Begunje 1, Begunje na Gorenjskem,
3. razdelilna kuhinja: Lik Atlas, d.o.o,

Samova 12 a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Gimnazija in Srednja

zdravstvena šola v Slovenj Gradcu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava, vgradnja in pri-
klop opreme za naslednje skupine pro-
storov: 1. šolski objekt, 2. telovadnica,
3. razdelilna kuhinja.

7. Pogodbena vrednost: 1. šolski objekt
– 59,781.458,80 SIT, 2. telovadnica –
25,446.115,10 SIT, 3. razdelilna kuhinja –
9,511.646,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1. šolski pro-

stori – 3, 2. telovadnica – 2, 3. razdelilna
kuhinja – 3.

Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.
šolski prostori – 67,319.263 SIT in
55,694.334,78 SIT, 2. telovadnica –
26,770.132,90 SIT in 25,446.115,10 SIT,
3. razdelilna kuhinja – 12,728.933,62 SIT
in 9,511.646,20 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000, Ob-
26028.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport



Stran 6400 / Št. 69 / 4. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 117/00 Ob-33198
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. blagovna skupina: Sony Broadcast
& Professional Europe, Jay close, Viables,
Basingstoke, Velika Britanija;

2. blagovna skupina: A. F. Marcotec
GmbH, Goldgrundring 2, Zeilhard,
D-64354 Reinheim, Nemčija.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. blagovna skupina: monitorji – 106
kosov s priborom,

2. blagovna skupina: digitalni vme-
sniki – 8 kompletov.

7. Pogodbena vrednost:
1. blagovna skupina: 29,659.717,09

SIT,
2. blagovna skupina: 17,014.118

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 37,343.139 SIT, 29,659.717,09

SIT;
2. 20,142.494,57 SIT, 17,014.118

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

JZ RTV Slovenija

Št. 109/00 Ob-33201
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.

3. Datum izbire: 16. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost, reference, garanci-
ja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– blagovna skupina A, B in C: AVC,
Salzburg, Avstrija;

– blagovna skupina D: Grothusen,
Dunaj, Avstrija.

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

bno dobaviti:
– blagovna skupina A: avdio snemal-

ne/reprodukcijske naprave,
– blagovna skupina B: studijski zvoč-

niki,
– blagovna skupina C: profesionalni

mikrofoni I.,

– blagovna skupina D: profesionalni
mikrofoni II.

7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A, B in C:

27,214.887,40 SIT,
– blagovna skupina D: 6,123.054,30

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– blagovna skupina A:

15,181.765,55 SIT, 13,052.053,46 SIT;
– blagovna skupina B: 5,766.173,59

SIT, 4,384.353,83 SIT,
– blagovna skupina C: 11,141.550

SIT, 9,778.480,11 SIT,
– blagovna skupina D: 6,264.207,50

SIT, 6,123.054,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

JZ RTV Slovenija

Št. 2221 Ob-33199
1. Naročnik, poštni naslov: VIZ Osnovna

šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Ro-
gatec.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 12. 7. 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, mlinsko predelovalno podje-

tje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000 Celje;
– Pekarna Lebič – Lebič Marija, s.p.,

Ptujska cesta 1, 3252 Rogatec;
– Gratis, d.o.o. – Pekarna Cerovec,

Cerovec 3a, 3240 Šmarje pri Jelšah;
– Kruh – pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-

der 2, 2000 Maribor;
2. za meso in mesne izdelke:
– Mesnine Žerak – Žerak Franc, s.p.,

Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec;
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, 3000 Celje;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Mlekarna Celeia, mlekarstvo in si-

rarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrov-
če;

4. za sadje in zelenjavo:
– Povrtnina Maribor, d.d., Tržaška 33,

2000 Maribor;
– Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 244, 1000 Ljubljana;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe;
6. za jajca:
– Povrtnina Maribor, d.d., Tržaška 33,

2000 Maribor;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Jelša, d.d., Aškerčev trg

14, 3240 Šmarje pri Jelšah;

– Klasje, mlinsko predelovalno podje-
tje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000 Celje;

8. za sirupe in sadne sokove:
– Mercator Jelša, d.d., Aškerčev trg

14, 3240 Šmarje pri Jelšah;
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana;
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Mercator Jelša, d.d., Aškerčev trg

14, 3240 Šmarje pri Jelšah.
6. (a) Kraj dobave:
– VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska ce-

sta 30, 3252 Rogatec;
– podružnica OŠ Donačka gora, Donač-

ka gora 1, 3252 Rogatec;
– podružnica OŠ Dobovec, Dobovec

35c, 3252 Rogatec;
– enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica

7, 3252 Rogatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
pogodbena vrednost je 12,410.000 SIT, in
sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
2,620.000 SIT;

b) za meso in mesne izdelke ca.
3,270.000 SIT;

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
1,820.000 SIT;

d) za sadje in zelenjavo ca. 1,650.000
SIT;

e) za zmrznjene ribe in ostalo hrano ca.
110.000 SIT;

f) za jajca ca. 125.000 SIT;
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

660.000 SIT;
h) za sirupe in sadne sokove ca.

485.000 SIT;
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

1,670.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 11.
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.
VIZ Osnovna šola Rogatec

Št. 091-3-158/98 Ob-33200
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana.

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: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje kriterijev po razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo ke-
mikalij in laboratorijskega materiala se priz-
nava navedenim ponudnikom za tisto blago,
ki so ga ponudili:

– Vladimir Jovan, s.p., Tržaška 232,
1111 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologi-
jo: A/1/2, A/4/2;

– Remas, d.o.o., Vurnikova 3, 1000
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
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A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2, A/3/1,
A/3/2, A/4/1, A/4/2, gojišča; za Inštitut
za patologijo: II.A3.;

– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 2, 3230 Šentjur; za Inštitut za mikro-
biologijo: A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2,
A/3/1, A/3/2, A/4/1, A/4/2, gojišča; za
Inštitut za patologijo: II.A3., II.A5.; za Inštitut
za sodno medicino: III.A.1., III.B.1.;

– Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45, 1241
Kamnik; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1,
A/1/2, A/2/1, A/2/2, A/3/1, A/3/2,
A/4/2; za Inštitut za patologijo: II.A3., II.A5.,
II.B1.; za Inštitut za sodno medicino: III.A.3.,
III.B.1.;

– Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana;
za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1, A/2/1,
A/2/2, A/3/1, A/4/1, A/5/a, gojišča; za
Inštitut za patologijo: II.A3.; za Inštitut za
sodno medicino: III.A.1., III.A.5.;

– A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva
38, 1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobio-
logijo: A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2,
A/3/1, A/3/2, A/4/1, A/4/2, A/5/a,
A/5/b, gojišča; za Inštitut za patologijo:
II.A1., II.A2., II.A3., II.A4., II.A5., II.A6.,
II.B1.; za Inštitut za sodno medicino: III.A.1.,
III.A.5., III.B.1.;

– Biomedis M.B., d.o.o., Slokanova uli-
ca 12, 2000 Maribor; za Inštitut za mikrobi-
ologijo: A/1/1, A/2/1, A/3/1, A/4/1; za
Inštitut za patologijo: II.A3.;

– Majbert, d.o.o., Stegne 21/c, Ljublja-
na; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1,
A/2/1, A/2/2, A/3/1, A/5/a; za Inštitut za
patologijo: II.A6.; za Inštitut za sodno medi-
cino: III.B.1.;

– Labormed, d.o.o., Zg. Pirniče 96/c,
1215 Medvode; za Inštitut za mikrobiologi-
jo: A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2, A/3/1,
A/3/2, A/4/2; za Inštitut za patologijo:
II.A5; za Inštitut za sodno medicino: III.B.1.;

– Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska 8, 1000 Ljubljana; za Inštitut za mikro-
biologijo: A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2,
A/3/1, A/3/2, A/4/1, A/4/2, A/5/a, goji-
šča; za Inštitut za patologijo: II.A3., II.A6.,
II.B1., II.B3.; za Inštitut za sodno medicino:
III.A.1.;

– PFM-S trgovina z medicinskimi proiz-
vodi, d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 4000
Kranj; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/2;
za Inštitut za patologijo: II.A2., II.B1., II.B3.;
za Inštitut za sodno medicino: III.A.2.;

– Medias International, d.o.o., Resljeva
30, 1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobio-
logijo: A/1/1, A/1/2, A/2/2, A/3/1,
A/3/2, A/4/1, gojišča; za Inštitut za sodno
medicino: III.B.1.;

– Labena, d.o.o., Šmartinska 130, 1528
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/2, A/2/2;

– Simps’S, d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin; za Inštitut za mikrobiologijo: A/2/2; za
Inštitut za patologijo: II.B1., II.B3.; za Inšti-
tut za sodno medicino: III.A.5., III.B.1.;

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana; za Inštitut za mikrobi-
ologijo: A/1/1, A/2/1, A/3/1, A/4/1,
A/5/a;

– Adriamed, d.o.o., Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologi-
jo: A/1/1, A/2/1, A/3/1; za Inštitut za pa-
tologijo: II.A6.; za Inštitut za sodno medici-
no: III.A.1., III.A.3.;

– Kemomed, d.o.o., Kališka 9 (PE Stri-
tarjeva 5), 4000 Kranj; za Inštitut za mikro-
biologijo: A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2,
A/3/1, A/3/2, A/4/2; za Inštitut za patolo-
gijo: II.A1., II.A6.; za Inštitut za sodno medi-
cino: III.A.3., III.B.1.;

– Karanta Ljubljana, d.o.o., Čopova 14,
1000 Ljubljana, za Inštitut za mikrobiologi-
jo: A/1/1, A/2/1, A/3/1; za Inštitut za pa-
tologijo: II.A3., II.A4., II.A6.;

– Golias Labortehnika, Kovinoplastika,
Hinko Golias, s.p., Groharjeva 6, 1000
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/2, A/2/2, A/3/2, A/4/2;

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana; za Inštitut za mikrobiologijo: A/1/1,
A/1/2, A/2/1, A/2/2, A/3/1, A/3/2,
A/4/1, A/4/2, A/5/a, A/5/b, gojišča; za
Inštitut za patologijo: II.A1., II.A2., II.A4.,
II.B1., II.B2., II.B3.; za Inštitut za sodno
medicino: III.A.1., III.A.2., III.A.3., III.A.4.,
III.A.5., III.B.1.;

– Maritim, d.o.o., Na Rojah 25, 1210
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A/1/2, A/3/1, gojišča;

– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2, A/3/1,
A/3/2, A/4/1, A/4/2, A/5/a, A/5/b, goji-
šča; za Inštitut za patologijo: II.A1., II.A2.,
II.A3., II.A4., II.A6., II.B1., II.B2., II.B3.; za
Inštitut za sodno medicino: III.A.1., III.A.2.,
III.A.3., III.A.4., III.A.5., III.B.1.;

– Omega, d.o.o., Ižanska 77, 1000
Ljubljana; za Inštitut za mikrobiologijo:
A/1/1, A/1/2, A/2/1, A/2/2; za Inštitut za
patologijo: II.A6.; za Inštitut za sodno medi-
cino: III.A.3.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiolo-
gijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kemikalije in laboratorijski
material.

7. Pogodbena vrednost:
Kemikalije: 238,400.000 SIT, in sicer:
– Inštitut za mikrobiologijo:

199,000.000 SIT;
– Inštitut za patologijo: 27,800.000 SIT;
– Inštitut za sodno medicino:

11,600.000 SIT;
Laboratorijski material: 143,900.000

SIT, in sicer:
– Inštitut za mikrobiologijo:

100,000.000 SIT;
– Inštitut za patologijo: 29,200.000 SIT;
– Inštitut za sodno medicino:

14,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priz-
nal sposobnost, vsake tri mesece izbral iz-
vajalca, ki mu bo ponudil najugodnejšo ce-
no ob zahtevani kakovosti.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26874.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 6/2000 Ob-33202
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: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, plačilni pogoji 10%,
celovitost ponudbe 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Henkel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
Maribor – za I. in II. skupino;

– Ivec, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča
38, Maribor – za III., IV. in V. skupino.

6. (a) Kraj dobave: fco lokacija Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, So-
dna ulica 13 – skladišče higienske enote,
razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: čistilna sredstva, zajeta v na-
slednjih skupinah:

I. sredstva za čiščenje in vzdrževanje tal,
II. sredstva za čiščenje sanitarij,
III. sredstva za nego rok,
IV. pralna sredstva,
V. druga sredstva za čiščenje in higieno.
7. Pogodbena vrednost: 4,834.091,59

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. skupina: 1,196.950 SIT,
II. skupina: 940.172 SIT,
III. skupina: 1,552.950 SIT,
IV. skupina: 991.699,59 SIT,
V. skupina: 152.320 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina: 3,693.074,56 SIT,

1,196.950 SIT,
II. skupina: 1,952.076 SIT, 679.291,30

SIT,
III. skupina: 3,035.142 SIT,

1,109.091,90 SIT,
IV. skupina: 1,472.327,50 SIT,

991.699,59 SIT,
V. skupina: 459.000 SIT, 92.143,30

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-29847.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 41405/00085/2000 0400 01 Ob-33254
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 11. 7. 2000 sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za nakup
avtomobilov za zavoda na področju družbe-
nih dejavnosti Mestne občine Maribor.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrana najugodnejša ponudnika
za nakup avtomobilov za zavoda na področju
družbenih dejavnosti Mestne občine Mari-
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bor sta bila najcenejša in sta imela ustrezne
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za področje kulture: KO – ideal,
d.o.o., Zagrebška c. 85, 2000 Maribor,

– za področje šolstva: Štajerski avto
dom, d.o.o., Tržaška c. 38, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kombinirano vozilo za pre-
voz oseb in opreme za potrebe Lutkov-
nega gledališča Maribor in avtomobil
furgon za prevoz hrane za potrebe OŠ
Kamnica, Kamnica.

7. Pogodbena vrednost:
– za področje kulture – Lutkovno gleda-

lišče: pogodbena vrednost je 5,378.111
SIT,

– za področje šolstva – OŠ Kamnica:
pogodbena vrednost je 1,977.016,57 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– za področje kulture – Lutkovno gleda-
lišče: javno naročilo bo izbrani ponudnik
izvedel v celoti sam,

– za področje šolstva – OŠ Kamnica:
vrednost oddana podizvajalcem je
1,937.476 SIT.

9. Število prejetih ponudb: za področje
kulture 4 ponudbe in za področje šolstva 4
ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– za področje kulture: 6,353.576 SIT,
5,378.111 SIT,

– za področje šolstva: 2,812.181 SIT,
1,535.735,44 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-28906.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 402-04-65/00 Ob-33255
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN):

– javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za 1., 2., 3., 4., 5. in 6. skupino,

– ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za 7. skupino.

3. Datum izbire: 1., 2., 3., 4., 5. in 6.
skupina – 6. 6. 2000, 7. skupina – 14. 7.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

1. skupina: splošno pisarniško pohištvo
v ultrapasu in druga oprema, izrisana in iz-
delana po načrtih projektanta, ter drobna
oprema po izboru projektanta: odločujoče
merilo so bile reference;

2. skupina: nadstandardno pisarniško
pohištvo v furnirju, izrisano in izdelano po
načrtih projektanta: odločujoče merilo je bi-
la ustreznost ponujenega programa;

3. skupina: delovni in konferenčni stoli:
odločujoče merilo za izbor je bila cena;

4. skupina: arhivske kovinske omare in
regali: odločujoče merilo je bila cena;

5. skupina: zavese in tekači: odločujoči
merili sta bili ustreznost ponujenega progra-
ma in cena;

6. skupina: preproge: odločujoči merili
sta bili cena in ustreznost ponujenega pro-
grama.

Javni razpis v 7. skupini, snemalni siste-
mi, ni uspel ne v prvem javnem razpisu niti v
ponovljenem javnem razpisu, ker je bila
predložena ponudba samo enega ponudni-
ka. Javno naročilo je bilo oddano edinemu
ponudniku TSE, d.o.o., skladno s tretjim
odstavkom 34. člena zakona o javnih naro-
čilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana,

2. skupina: Biring, d.o.o., Motnica 7a,
1236 Trzin,

3. skupina: Biring, d.o.o., Motnica 7a,
1236 Trzin,

4. skupina: Lesnina MG oprema, d.d.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana,

5. skupina: Tron, d.o.o., Cesta na Br-
do 20, 1000 Ljubljana,

6. skupina: Biring, d.o.o., Motnica 7a,
1236 Trzin,

7. skupina: TSE, d.o.o., Tržaška 126,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: obnovljeni kompleks
Mladika v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. skupina: splošno pisarniško po-
hištvo v ultrapasu in druga oprema, izri-
sana in izdelana po načrtih projektanta,
ter drobna oprema po izboru projektan-
ta,

2. skupina: nadstandardno pisarni-
ško pohištvo v furnirju, izrisano in izde-
lano po načrtih projektanta,

3. skupina: delovni in konferenčni
stoli,

4. skupina: arhivske kovinske oma-
re in regali,

5. skupina: zavese in tekači,
6. skupina: preproge,
7. skupina: snemalni sistemi.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 87,826.302,08 SIT,
2. skupina: 31,674.860,70 SIT,
3. skupina: 83,529.380,83 SIT,
4. skupina: 21,651.550,20 SIT,
5. skupina: 15,175.012,57 SIT,
6. skupina: 8,610.754,30 SIT,
7. skupina: 5,594.106,28 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. skupina: 26,400.000 SIT,
2. skupina: 6,334.972 SIT,
3. skupina: 37,370.109,15 SIT,
4. skupina: 18,400.000 SIT,
5. skupina: –,
6. skupina: 8,180.216,30 SIT,
7. skupina: –.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 87,826.302,08 SIT,

85,630.261,57 SIT,
2. skupina: 32,672.631,67 SIT,

31,311.363,77 SIT,
3. skupina: 124,606.720,70 SIT,

83,529.380,83 SIT,

4. skupina: 37,738.681,80 SIT,
21,651.550,20 SIT,

5. skupina: 23,771.867,21 SIT,
15,175.012,57 SIT,

6. skupina: 10,126.067 SIT,
8,610.754,30 SIT,

7. skupina: 5,594.106,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000 in ponovni
javni razpis za 7. skupino: snemalni sistemi,
v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 16. 6.
2000.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 11/2-75/2000 Ob-33219
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): državna revizijska komisija za jav-
na naročila je dne 26. 7. 2000 s sklepom
ugodila zahtevku za revizijo enega od ponu-
dnikov ter v celoti razveljavila postopek od-
daje javnega naročila.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava službenih vozil za
potrebe Telekom Slovenije d.d. - A.-
limuzinski kombi.

8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24878.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 462-02/94-00 Ob-33289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena.
Merila pod prvo alineo “reference” pred-

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

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 1,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 5,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 15,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 20,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vre-

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

minimalna cena × 100
Cena v točkah =

ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe: 34,272.000 SIT, 24,990.000
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis ni uspel, saj po pregledu in ocenjeva-
nju ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov in naročnik po določilih
prvega odstavka 41. člena zakona o javnih
naročilih ni sprejel sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-33331
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana – Predračunska po-
stavka 02 Tovorno vozilo; 03 – Univerzalno
delovno vozilo, 05 – Snežni plug; 06 –
Posipalec; 07 – Posipalec; 08 Stranski od-
metalec; Dumida d.o.o., Kidričeva 16,
2230 Lenart – Predračunska postavka 01
Tovorno vozilo in ROLBA d.o.o., Tavčarjeva
13, 1000 Ljubljana – Predračunska postav-
ka 04 – Snežni plug.

6. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina – Klanec od
km 7,5 do km 11,5; mehanizacije za AC
bazo Kozina.

7. Pogodbena vrednost: Predračunska
postavka 01 Tovorno vozilo 40,936.000
SIT.

Predračunska postavka 02 Tovorno vo-
zilo 15,851.157 SIT;

Predračunska postavka 03 – Univerzal-
no delovno vozilo 26,668.101 SIT;

Predračunska postavka 04 – Snežni plug
7,179.270 SIT;

Predračunska postavka 05 – Snežni plug
2,376.549 SIT;

Predračunska postavka 06 – Posipalec
12,782.980 SIT;

Predračunska postavka 07 – Posipalec
4,514.069 SIT;

Predračunska postavka 08 – Stranski
odmetalec 4,017.642 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du s 1. točko 41. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. list RS, št. 24/97) uprava
DARS ni sprejela sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika za postavke 09 – Kosilnica
za brežine; 10 – Kosilnica za bankine; 11 –
Krtača za pranje odbojnih ograj – kovinskih
in 12 – Čelna rotacijska krtača za pometa-
nje cest. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da pri zgoraj navedenih
postavkah ni bilo predloženih vsaj dveh po-
polnih ponudb oziroma ponudb, ki bi ustre-
zale razpisnim pogojem. Zato je uprava
DARS d.d., po četrtem odstavku 41. člena
ZJN, sprejela sklep, da se te postavke od-
dajo s sklenitvijo neposredne pogodbe ob
upoštevanju določil 56. člena zakona o jav-
nih naročilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 31. 3. 2000.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Št. 961-13/00 Ob-33354
1. Naročnik, poštni naslov: po poobla-

stilu Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve je naročnik Zavod RS za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih, in sicer:

– Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 toč-
ka.

– Rok dobave (šteje se od podpisa po-
godbe):

– od 20 – 30 dni 100 točk,
– od 30 – 40 dni  70 točk,
– od 40 – 60 dni  50 točk,
– nad 60 dni   30 točk.

– Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):

– od 30 – 35 dni  20 točk,
– od 35 – 40 dni  30 točk,
– od 40 – 45 dni  40 točk,
– od 45 – 50 dni  50 točk,
– od 50 – 55 dni  60 točk,
– od 55 – 60 dni  70 točk,
– od 60 – 65 dni  80 točk,
– od 65 – 70 dni  90 točk,
– nad 70 dni   100 točk.

– Dodatne ugodnosti: vrednotijo se dru-
ge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročni-
ku in jih je možno finančno ovrednotiti. Šte-
vilo točk po tej postavki je maksimalno 50
točk po oceni strokovne komisije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HIT Preless, d.o.o., Žlebe
1, Medvode.

6. (a) Kraj dobave: ZRSZ, UD Ribnica,
Merharjeva c. 3, Ribnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme za potrebe Zavoda RS za
zaposlovanje, Urad za delo Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 5,109.349 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,573.895 SIT, 4,060.997,93 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št, 48 z dne 2. 6. 2000.

14.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 961-14/00 Ob-33357
1. Naročnik, poštni naslov: po poobla-

stilu Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve je naročnik Zavod RS za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih, in sicer:

– cena (50%),
– lokacija na območju mesta Šmarje pri

Jelšah (40%),
– rok predaje prostorov 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hypo Leasing Celje, d.o.o.,
Ljubljanska v. 20, Celje.

6. (a) Kraj dobave: ZRSZ, UD Šmarje pri
Jelšah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup poslovnih prosto-
rov za potrebe ZRSZ, UD Šmarje pri Jel-
šah.

7. Pogodbena vrednost: 53,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,000.000 SIT, 53,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

14.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 208 Ob-33404
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
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: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 40%,
– kvaliteta: 20%,
– plačilni pogoji: 20%,
– reference: 10%,
– ostale ugodnosti: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinskih pripomočkov se priznava:
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A. Za material za vakumski odvzem kr-
vi:

– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-
ce,

– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Medias international, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor in
– Kemofarmacija, Ljubljana.
B. Za diagnostična sredstva in vitro:

I. diagnostična sredstva za bioke-
mični analizator Synchron Cx 5 – Bac-
kman:

– Alpos meding, Šentjur,
– Sanolabor, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana;
II. za hematološki števec STKS – Co-

ulter:
– Alpos meding, Šentjur,
– Sanolabor, Ljubljana in
– Mikro + Polo, Maribor;
III. diagnostični testi za biokemične

analize:
– Alpos meding, Šentjur,
– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-

ce,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor in
– Lek, Ljubljana;
IV. imunokemični testi:
– Alpos meding, Šentjur,
– Salus, Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-

ce,
– IRIS, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Lek, Ljubljana,
– Medis, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana;
V. koagulacijski testi:
– Alpos meding, Šentjur,
– Salus, Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-

ce in
– Medis, Ljubljana;
VI. urinski trakovi:
– Alpos meding, Šentjur,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Interexport, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana;
VII. screening testi:
– Alpos meding, Šentjur,
– Salus, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Medis, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana;
VIII. ostalo:
– Alpos meding, Šentjur,
– Salus, Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-

ce,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Medis, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana.
C. Za material za inkontinenco:
– Gopharm, Nova Gorica,
– Combic, Ajdovščina,

– Sanolabor, Ljubljana,
– Merit, Ljubljana,
– Kemofarmacija, Ljubljana,
– Helpy,Ljubljana in
– Simps’sTrzin.
D. Za obvezilni material:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– Combic, Ajdovščina,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Star 2000, Izola,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Merit, Ljubljana,
– PFM – S, Kranj,
– Kemofarmacija, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
E. Za material za oskrbo rane in sto-

me:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– Valencia Stoma – Medical,
– Combic, Ajdovščina,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Merit, Ljubljana,
– PFM – S, Kranj,
– Kemofarmacija, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
F. Za rokavice:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– Combic, Ajdovščina,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Merit, Ljubljana,
– Kemofarmacija, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
G. Za papir, folije in indikatorje za sterili-

zacijo:
– Combic, Ajdovščina,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Kemofarmacija, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
H. Za sredstva za higieno in dezinfekci-

jo:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– Combic, Ajdovščina,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Medis, Ljubljana,
– Kemofarmacija, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
I. Za brizge, igle in druge medicinske

pripomočke za invazivno dajanje terapije:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
– Alpos meding, Šentjur,
– Combic, Ajdovščina,

– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Star 2000, Izola,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Medias International, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Medis, Ljubljana,
– Medinova,Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana.
J. Za šivalni material:
– Salus, Ljubljana,
– Farmadent, Maribor,
– MM Surgical, Ljubljana,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Hibiskus, Ljubljana in
– Medis, Ljubljana.
K. Za implantate:

I. očesne leče in noži za okulistiko:
– Farmadent, Maribor,
– IRIS, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– PFM –S, Kranj in
– Kemofarmacija, Ljubljana;

II. ušesne proteze: ni bilo ponudni-
kov;

III. žilne proteze:
– Sanolabor, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– Hibiskus, Ljubljana in
– Medis, Ljubljana;

IV. kolčne proteze:
– Metalka zastopstva Medis, Ljublja-

na,
– Johnson & Johnson, Ljubljana in
– Auremiana, Sežana.
L. Za material za endoskopsko in kla-

sična kirurgijo:
– Salus, Ljubljana,
– MM Surgical, Ljubljana,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana in
– Hibiskus, Ljubljana.
M. Za osteosintetski material:
– J. S. Evro Medical,
– Metalka zastopstva Media, Ljublja-

na,
– Farmadent, Maribor in
– Auremiana, Sežana.
N. Za rezila, laboratorijsko in lekarni-

ško steklovino ter drugo ovojnino:
– Laboratorijska tehnika Burnik, Vodi-

ce,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Medis, Ljubljana,
– PFM – S, Kranj in
– Kemofarmacija, Ljubljana.
O. Za papir in elektrode za medicin-

ske aparate:
– Gopharm, Nova Gorica,
– Alpos meding, Šentjur,
– Sind, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Sanolabor, Ljubljana in
– Kemofarmacija, Ljubljana.
P. Za ostali medicinsko potrošni mate-

rial:
– Salus, Ljubljana,
– Emporio medical, Ljubljana,
– Gopharm, Nova Gorica,
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– Alpos meding, Šentjur,
– Sind, Ljubljana,
– Johnson & Johnson, Ljubljana,
– IRIS, Ljubljana,
– Star 2000, Izola,
– Sanolabor, Ljubljana,
– Auremiana, Sežana,
– Mikro + Polo, Maribor,
– Hibiskus, Ljubljana,
– Medis, Ljubljana,
– PFM – S, Kranj,
– Kemofarmacija, Ljubljana,
– Helpy, Ljubljana in
– Simps’s Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: medicinski pripomočki.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 106.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24884.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 19/2000 Ob-33411
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je cenovno naj-
ugodnejši, prav tako pa dosega višji sešte-
vek ponderjev po ostalih merilih: boniteta
ponudnika (donosnost, solventnost, likvi-
dnost, certificiranost) in dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 20, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: viličar Clark na diesel po-
gon tip CDP 35 z dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 6,113.080 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,684.598,71 SIT, 6,113.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31220.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 5141/00 Ob-33413
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 5188-301.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izvršil izbire, ker po-
nudbe naročniku ne zagotavljajo zaradi spe-
cifičnosti željenega blaga, ustreznih tehno-

loških rešitev pri zamenjavi letev za avto-
matske zapornice.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30716.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-33443
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarje-
va 101, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev ponudbe): izbrani ponudnik je zbral naj-
višje število točk pri ocenjevanju prispelih
veljavnih ponudb na podlagi objavljenih me-
ril v javnem razpisu (Ur. l. RS, št. 54 z dne
16. 6. 2000).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BIA, d.o.o., Teslova 30,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230
Domžale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sistem za avtomatsko vre-
dnotenje mikroskopskih slik CO-
MET/FISH.

7. Pogodbena vrednost: 7,478.264,64
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,826.755,82 SIT in 6,554.019 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 54 z
dne 16. 6. 2000, Ob-30032.

Biotehniška fakulteta,
Oddelek za zootehniko

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. 045-05/93-1/22 Ob-33150
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št.
telefaksa: 061/125-50-77.

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): izbrana ponudnika sta bila v po-
stopku ocenjevanja najbolje ocenjena po
posameznih objavljenih merilih in to za vsak
segment  posebej.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

 – Segment I.: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del ter opreme po
sistemu “ključ v roke”: VEGRAD d.d., Pre-
šernova 9a, Velenje.

 – Segment II.: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme: TSE d.o.o., Trža-
ška 126, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter opre-
me po sistemu “ključ v roke” za preure-
ditev velike dvorane Državnega zbora,
njenega balkona in preddverij v obeh
etažah Državnega zbora na Šubičevi uli-
ci v Ljubljani,

 – dobava in montaža telekomunika-
cijske opreme.

7. Pogodbena vrednost: izvedba grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del ter
opreme po sistemu “ključ v roke:”
357,549.773 SIT,

 – dobava in montaža telekomunikacij-
ske opreme: 117,203.087 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: izvedba grad-

benih, obrtniških in instalacijskih del ter
opreme po sistemu “ključ v roke” 6,

– dobava in montaža telekomunikacijske
opreme: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: izvedba gradbenih, obrtniških in instala-
cijskih del ter opreme po sistemu “ključ v
roke” najvišja in najnižja ponudba
576,029.265 SIT, 327,327.346 SIT,

– dobava in montaža telekomunikacijske
opreme: najvišja in najnižja ponudba
126,128.908 SIT, 90,666.352 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-27010.

Državni zbor RS

Št. 7566 Ob-33164
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naro-
čilo dodeljeno:

– Ljubljanski geodetski biro d.d., Can-
karjeva 1, Ljubljana: za delovišče št.1, 6 in
9,

– Geodetski zavod Slovenije d.d., Zem-
ljemerska 12, Ljubljana: za delovišče št. 2,
12 in 13,

– Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Voj-
kova 57, Ljubljana: za delovišče št. 8 in 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba topografske izmere oziroma ream-
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bulacije v merilu 1:500 za delovišča št.
1,  2 ,6, 8, 9, 10, 12, 13.

7. Pogodbena vrednost:
Delovišče 1: 8,564.846,50 SIT,
Delovišče 2: 12,247.400 SIT,
Delovišče 6: 5,409.989 SIT,
Delovišče 8: 9,613.333 SIT,
Delovišče 9: 3,886.290 SIT,
Delovišče 10: 6,287.500 SIT,
Delovišče 12: 6,446.000 SIT,
Delovišče 13: 4,180.000 SIT.
Skupaj: 56,635.359,50 SIT (vključno z

DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Delovišče 1: 9,849.587 SIT,

8,564.846,50 SIT,
Delovišče 2: 13,922.762 SIT,

12,247.400 SIT,
Delovišče 6: 6,005.100 SIT,

5,409.989,90 SIT,
Delovišče 8: 11,980.000 SIT,

9,613.333 SIT,
Delovišče 9: 4,469.245 SIT,

3,886.290,10 SIT,
Delovišče 10: 7,900.000 SIT,

6,287.500 SIT,
Delovišče 12: 7,635.300 SIT,

6,446.000 SIT,
Delovišče 13: 4,807.000 SIT,

4,180.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: stro-
kovna komisija je po pregledu ponudb iz
nadaljnjega ocenjevanja izločila ponudbo
Geodet inženiring d.o.o.,Celovška 150,
Ljubljana, ker je bila v ponudbi priložena
kopija medsebojne pogodbe in dogovora o
najemu geodetskih strokovnjakov in opre-
me za geodetske storitve in kopija pogodbe
o opravljanju geodetskih storitev z MOP
GURS, kar ni v skladu z razpisnimi pogoji,
da morajo biti dokazila v originalu ali overje-
ni fotokopiji.

12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
26 z dne 26. 3. 2000.

Mestna občina Ljubljana

Št. 351-72/99 Ob-33165
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Me-

tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, plači-
lo, reference ponudnika na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Armat, d.o.o., Šentjanž, Bir-
na vas 7/9, 8297 Šentjanž.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
objektu Osnovne šole Podzemelj, Pod-
zemelj – Občina Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 21,016.923,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 23,650.048,10 SIT, 21,016.923,20
SIT

11., 12
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30444.

Občina Metlika

Št. 353-13/00 Ob-33166
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Me-

tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, plači-
lo, reference ponudnika na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad Črnomelj, gradbe-
ništvo-trgovina-inženiring, d.o.o., Zadružna
c. 16., 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
in črpalnice Hrast-Jugorje II. faza, KS
Jugorje – Občina Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 42,137.530
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 23,670.615
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,165.808,47 SIT, 42,137.530 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-29944.

Občina Metlika

Št. 2.1.2.-3290 Ob-33204
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: 21. 7. 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:
predmet a) Vodnogospodarsko podjetje,

d.d., Trdinova 23, Novo mesto,
predmet b) Rudarstvo - Gradbeništvo -

Sanacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:

predmet a) sanacija propusta v km
79+698 na progi Metlika–Ljubljana,

predmet b) sanacija podvoza v km
138+103 na progi Metlika Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
predmet a) 5,985.878,50 SIT,
predmet b) 3,449.115,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb:
predmet a) pet,
predmet b) pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
predmet a) 6,931.363,25 SIT,

5,985.878,50 SIT,
predmet b) 4,560.579,80 SIT,

3,369.938 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,
Ob-28049.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 45/00 Ob-33205
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Lendava, Partizanska 12, Lenda-
va.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 16. 6. 2000 in v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska
Sobota, d.d., Lendavska 64, Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kolesarske
steze in hodnika za pešce, do Trimlinov,
kraj Lendava.

7. Pogodbena vrednost: 35,130.903
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,998.531,69 SIT, 35,130.903 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-3578.

Krajevna skupnost Lendava

Št. 2-12/00 Ob-33206
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika in izvajalcev,
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– rok izvedenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CMC Celje, Lava 42, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradbena dela za ob-
jekt Športno igrišče pri OŠ Gornji Grad.

7. Pogodbena vrednost: 41,442.269,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,767.883,85 SIT, 41,442.269,80
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-27959.

Občina Gornji Grad

Št. 364-25/00-0405 Ob-33207
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): lokacijska ustreznost, ustreznost
poslovnih prostorov po dodatnih merilih,
druge ugodnosti, konkurenčnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elkop trgovsko podjetje,
d.d., Ferrarska 8, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nakup neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Višjega
državnega tožilstva v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 55,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,775.000 SIT, 55,800.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 364-24/00-0405 Ob-33208
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): lokacijska ustreznost, ustreznost
poslovnih prostorov po dodatnih merilih,
druge ugodnosti, konkurenčnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elkop trgovsko podjetje,
d.d., Ferrarska 8, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nakup neopremljenih
poslovnih prostorov za potrebe Sodnika
za prekrške v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 99,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,774.800 SIT, 99,200.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 431/2000 Ob-33209
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBT - PIN, d.o.o., Podjetje
za projektiranje in izvedbo nizkih gradenj,
Gimnazijska c. 16, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kolektorja
na odseku Opekarna–Trg revolucije, Tr-
bovlje.

7. Pogodbena vrednost: 9,977.500,85
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,552.952,10 SIT, 9,977.500,85
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: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27755.

Občina Trbovlje

Ob-33210
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

šport Sežana, Kosovelova 5, p.p. 5, Seža-
na.

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

3. Datum izbire: Sežana, 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 50%,
– reference 20%,
– rok dokončanja 10%,
– garancijski rok 5%,
– plačilni pogoji 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slovenijašport d.o.o., Ce-
lovška 25.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe:  preplastitev
športne atletske steze v športnem par-
ku Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 15,798.202
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,869.483 SIT, 15,798.202 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: infor-
macije o postopku izbire izvajalca: ugodnej-
ša cena in plačilni pogoji.

12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000.

Zavod za šport Sežana

Št. 02/2000 Ob-33211
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja
18, Šoštanj, faks 063/4203 485.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni ponudnik je bil v skladu
s kriteriji za izbor dobavitelja, predpisanimi v
razpisni dokumentaciji, najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pluton gradnje, d.o.o., Do-
brteša vas 2, Šempeter.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razžveplalna naprava
na bloku 5 v TE Šoštanj, gradbena dela,
zunanja ureditev.

7. Pogodbena vrednost: 78,352.072
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,415.366 SIT, 78,165.567,69 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: teh ni
bilo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-27978.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-33212
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Vrhnika, Tržaška 1.
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): ponudbena cena (40%), referen-
ce (20%), garancija (20%), kadrovska za-
sedba na investiciji (10%), plačilni pogoji
(10%), izvajalec je dosegel največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosup-
lje, d.d., Ljubljana, Emonska 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  dobava in montaža
osebnega dvigala, kompletno z izdela-
vo jaška, Zdravstveni dom Vrhnika, Ce-
sta 6. maja 11.

7. Pogodbena vrednost: 14,390.068,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,377.376,64 SIT, 14,390.068,50
SIT.

11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.

Občina Vrhnika
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Št. 344-58/2000 Ob-33213
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Vodranci–Godeninci, št. 803-521.

7. Pogodbena vrednost: 3,828.155,17
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,355.000 SIT, 3,828.155,17 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-27624.

Občina Ormož

Št. 344-59/2000 Ob-33214
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Zasavci, št. 803-301.

7. Pogodbena vrednost: 4,613.662,69
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,890.500 SIT, 4,613.662,69 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-27623.

Občina Ormož

Št. 344-60/2000 Ob-33215
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Hermanci II. faza št. 803-201.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.127,11
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,758.000 SIT, 7,500.127,11 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-27630.

Občina Ormož

Št. 344-55/2000 Ob-33216
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Vodranci, št. 803-511.

7. Pogodbena vrednost: 7,486.015,99
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,250.000 SIT, 7,486.015,99 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-27627.

Občina Ormož

Št. 344-56/2000 Ob-33217
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Lunovec, št. 804-561.

7. Pogodbena vrednost: 9,811.496 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,138.000 SIT, 9,811.496 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-27625.

Občina Ormož

Št. 1210/2000 Ob-33239
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, Lukovica, 01/7235
119.

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

3. Datum izbire: 18. julij 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference (šte-
vilo), rok izvedbe, garancijski rok, rok plači-
la in plačilni pogoji, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lavaco, d.o.o., Maršiči 5,
Ortnek, poslovalnica Ljubljana, Prušnikova
95, Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja kanaliza-
cijskega sistema komunalne odpadne
vode v Krašnji-fakalni kanal f1 in f3.

7. Pogodbena vrednost: 12,698.520
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,396.474,97 SIT, 12,078.549 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri od-
piranju ponudb je bil prisoten predstavnik
Lavaco, d.o.o., Roman Štrukelj.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, št. 879/00,
Ob-29223.

Občina Lukovica

Št. 886 Ob-33238
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nižja cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis SPO, d.d., Šmartin-
ska 32, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  saniranje platoja zu-
nanjih jamskih objektov.

7. Pogodbena vrednost: 17,222.719
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,904.125 SIT, 17,222.719 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7.
1998.

13.
JP Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Št. 35306-0001/00 Ob-33414
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ži-

rovnica, Breznica 3, Žirovnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis se razveljavi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del

ter kraj izvedbe: izdelava projektov za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja in projek-
ta za izvedbo, dobava in montaža čistilne
naprave velikosti 500 PE v Smokuču.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.

Občina Žirovnica

Št. 11/2-124/99 Ob-33226

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je v skladu s 34. čle-
nom ZJN sprejel sklep o zaključku postop-
ka, ker je bila v roku predložena le ena
ponudba in torej ni izpolnjen pogoj iz 34.
člena ZJN, ki določa, da javni razpis uspe,
če veljavno ponudbo predložita vsaj dva po-
nudnika.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: zamenjava razvodov
centralnega ogrevanja v tehnološkem
traktu objekta Cigaletova 10, Ljubljana.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31115.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-33227
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je v skladu s tretjim
odstavkom 34. člena ZJN sprejel odločitev,
da se odda javno naročilo z neposredno
pogodbo edinemu ponudniku, ker tudi po-
novljen javni razpis ni uspel, saj je le izbrani
ponudnik predložil ponudbo tako za prvi kot
tudi za ponovljeni postopek oddaje javnega
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčiče-
va 45, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev elastičnega
omrežja - 1. faza.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost znaša 193,459.782,61 SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27752.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 235/2000 Ob-33231
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe, reference po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Mura, javno vodno go-
spodarsko podjetje, d.d., Ciril Metodova
34, Murska Sobota.

6. Vrsta in in obseg zahtevanih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: meteorna kanali-
zacija v delu naselja Odranci ob vodnem
zajetju.

7. Pogodbena vrednost: 12,434.087
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 12,434.087 SIT, 14,288.582,76 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Št. 143/2000,
Ob-28383.

Občina Odranci

Št. 235/2000 Ob-33232
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe, reference po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gomboc gradbeni inže-
niring, d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231
Beltinci.

6. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja tribune ob
nogometnem igrišču in spremljajočih
prostorov v Odrancih.

7. Pogodbena vrednost: 19,134.548,53
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 19,134.548,53 SIT, 25,109.902,38
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
34-35 z dne 21. 4. 2000, Št. 107/2000,
Ob-26087.

Občina Odranci

Št. 235/2000 Ob-33233
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.

3. Datum izbire: 8. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,

plačilni pogoji, rok izvedbe, reference po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Securit Equipment,
d.o.o., Prešernova 11, 9233 Odranci.

6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nadgradnja tipskega vozila
MAN 14.224 4X2, z original podaljšano
kabino 1+2+4, po standardu GVC
16-24.

7. Pogodbena vrednost: 12,771.080
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,003.860,50 SIT, 11,792.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
33/00 z dne 14. 4. 2000, Št. 3/2000,
Ob-25529.

Občina Odranci

Št. 2560 Ob-33237
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:

– brez potrjenih referenc o kvalitetno iz-
vedenih delih ali niso priložene v originalu –
izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference -
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.

3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa

(če v ponudbi ni priložene izjave o spreje-
manju vseh razpisanih pogojev) - izločen iz
postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne pogo-
je ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku
oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisa-

no (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi da-
ljši rok izvedbe kot je razpisan) - izločen iz
postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem roku
– ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4.
člena odredbe ter na podlagi prilog k nave-
denim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposo-
bnost ponudnika se bo preverjala na osnovi
naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri ka-
terih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponudni-
ka in
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– seznama osnovnih sredstev in opreme
s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizva-
jalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge po seznamu tudi za podizvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom Novo mesto, d.o.o.,
Košenice 86, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Hrušica I. in II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 35,267.623,79
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,996.499,76 SIT, 35,267.623,79
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30152.

14.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 15/00 Ob-33353
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d. Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: fekalna kanalizacija
Marezige II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 66,931.049
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,010.382,40 SIT, 66,931.049 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-28893.

14.
Mestna občina Koper

Št. 961-15/00 Ob-33355
1. Naročnik, poštni naslov: po poobla-

stilu Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve je naročnik Zavod RS za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: glede na to, da obe ponudbi od
ocenjene vrednosti naročila (20,800.000
SIT) odstopata za več kot 50%, je strokovna
komisija naročniku predlagala, da zadevne-
ga javnega naročila ne odda nobenemu od
ponudnikov. Strokovna komisija je naročni-

ku hkrati predlagala, da zadevni javni razpis
čim prej ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo se ne odda
nobenemu od ponudnikov.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija poslovnih
prostorov ZRSZ, OS Maribor, Gregorči-
čeva 37, Maribor.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,385.975,53 SIT, 31,654.379,44
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.

14.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 013491 Ob-33358
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 20. 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: Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in izgradnja kanalizacije v Vevčah –
območje Berčičeve ulice.

6. Pogodbena vrednost: 79,147.641,04
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,500.554,01 SIT in 79,147.641,04
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 013491 Ob-33360
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 20. 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 naroči-
lo dodeljeno: Prenova – Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in izgradnja kanala za del Šentvida in
Poljan.

6. Pogodbena vrednost:
243,752.615,92 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

246,888.319,69 SIT in 243,752.615,92 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 013491 Ob-33361
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti.

3. Datum izbire: 20. 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: CMC Inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja povezoval-
nega vodovoda na območju Ježe.

7. Pogodbena vrednost: 27,236.807,24
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,132.445,47 SIT in 27,236.807,24
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 013491 Ob-33362
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 20. 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: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Stegne-Kuhljeva.

6. Pogodbena vrednost:
115,018.034,50 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

119,406.314,75 SIT in 115,018.034,50 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 013491 Ob-33363
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 20. 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: KONO d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljana

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda in kanalizacije po Kapu-
sovi ulici in vodovoda južno od obstoje-
čega objekta Poljanska 40.

7. Pogodbena vrednost: 585.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 700.000 SIT in 585.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98 izid: v Ur. listu RS,
št. 11 z dne 19. 2. 1999, št. objave
010238.

13.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 013491 Ob-33364
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 20. 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 kanalskega črpališča z dovozno ce-
sto in izgradnja kanalizacijskega omre-
žja na območju Zalog.

7. Pogodbena vrednost: 5,800.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,100.000 SIT in 5,800.000 SIT (brez
DDV). 

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št. objave
010238.

13.
Javno podjetje

 Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Št. 011-04-6/00 Ob-33381
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Podjetje za gozdne gradnje
in hortikulturo, d.o.o., Kosarjeva 4, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacije RT
935-9042 Frajham–Zarja.

7. Pogodbena vrednost: 59,214.196
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,641.389 SIT, 59,214.196 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-25025.

Direkcija RS za ceste

Ob-33382
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krajnc VNG, s.p., Ul. Savinj-
ske čete 8, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
RT-929/1332 Hoče–Areh.

7. Pogodbena vrednost: 67,154.768
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,471.000 SIT, 64,852.665 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26198.

Direkcija RS za ceste

Ob-33383
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Žegar
na cesti R2-423 odsek Šentjur–Bistrica
ob Sotli.

7. Pogodbena vrednost: 17,122.172
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,094.238 SIT, 17,122.172 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-27731.

Direkcija RS za ceste

Ob-33384
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča Vita-
nje cesta R2-431 odsek 1350 od km
11+668 do km 12+080.

7. Pogodbena vrednost: 158,005.258
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 162,950.484,71 SIT, 158,005.258
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26936.

Direkcija RS za ceste

Ob-33385
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krajnc VNG, s.p., Ul. Savinj-
ske čete 8, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na
cesti R1-225 odsek 1085 Črnivec–Rad-
mirje.

7. Pogodbena vrednost: 20,542.530 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,950.745 SIT, 20,542.530 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-27726.

Direkcija RS za ceste

33386

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Puh, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na
cesti R2-415 odsek 1217 Moravče–Iz-
lake.

7. Pogodbena vrednost: 8,378.583 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,929.590,55 SIT, 9,171.536 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-27740.

Direkcija RS za ceste

Ob-33387

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na ce-
sti R1-229 odsek 1287 Senarska–Le-
nart.

7. Pogodbena vrednost: 12,192.621 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,929.590,55 SIT, 12,192.621 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-27732.

Direkcija RS za ceste

Ob-33388
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Prvomajska 52, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na območju CP Koper.

7. Pogodbena vrednost: 5,986.435 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,986.435 SIT, 6,466.286,86 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-27730.

Direkcija RS za ceste
Ob-33389

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Possehl, d.o.o., 2000 Mari-
bor, Počehovska 25.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zalivanje reg in raz-
pok na območju CP Celje, CP Koper, CP
Kranj, CP Maribor, CP Murska Sobota,
CP Nova Gorica, CP Novo mesto in CP
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 86,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,381.270 SIT, 20,420.162 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-27703.

Direkcija RS za ceste

Ob-33390
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
d.d., 1000 Ljubljana, Stolpniška 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zalivanje reg in raz-
pok na območju CP Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,381.270 SIT, 20,420.162 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-27703.

Direkcija RS za ceste

Ob-33391
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krajnc VNG,, s.p., Žalec,
Ul. Savinjske čete 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-694 odsek 1298 Velenje–Polzela na
območju sanacije plazu pri Sv. Andražu.

7. Pogodbena vrednost: 21,538.845
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,606.108 SIT, 21,538.845 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29421.

Direkcija RS za ceste

Ob-33392
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Joint Venture: Vodilni part-
ner Cestno podjetje Ljubljana, d.d., 1000
Ljubljana, Stolpniška 10 – Partner Hip plus,
d.o.o., Vače 103.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R 3-641 odsek 1369 Ljubljanica–Briše.

7. Pogodbena vrednost: 251,822.808
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 319,057.345 SIT, 255,167.776 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26933.

Direkcija RS za ceste

Ob-33393
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asist, d.o.o., Cesta v Kleče
16, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba semaforiza-
cije cestnih ožin na državnih cestah –
Idrija–Most na Soči (Keltika).

7. Pogodbena vrednost: 29,006.287
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,363.457,61 SIT, 29,006.287 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26930.

Direkcija RS za ceste

Ob-33394
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javna razsvetljava, d.d.,
Ljubljana, Litijska 263.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 37,079.151
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,443.671 SIT, 37,079.150,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26918.

Direkcija RS za ceste

Ob-33395
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Roberts Elektronika, d.o.o.,
Novomeška 79, Straža pri Novem mestu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Novo Mesto.

7. Pogodbena vrednost: 34,540.869
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,002.861 SIT, 34,540.869 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26921.

Direkcija RS za ceste

Ob-33396
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Roberts Elektronika, d.o.o.,
Novomeška 79, Straža pri Novem mestu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Celje.

7. Pogodbena vrednost: 37,391.228
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,412.942 SIT, 37,391.228 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26922.

Direkcija RS za ceste

Ob-33397
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javna razsvetljava, d.d. Ljub-
ljana, Litijska c. 263, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 32,528.567 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,265.754 SIT, 32,528.566,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26923.

Direkcija RS za ceste

Ob-33398
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Javna razsvetljava, d.d.,
Ljubljana, Litijska c. 263, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Koper.

7. Pogodbena vrednost: 36,747.854
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,747.454,50 SIT, 36,747.854 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26925.

Direkcija RS za ceste

Ob-33399
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Zagrebška
c. 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 51,009.826 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,976.972 SIT, 51,009.826 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26926.

Direkcija RS za ceste
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Ob-33400
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Zagrebška
c. 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na državnih cestah na obmo-
čju CP Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 39,331.285
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,806.263 SIT, 39,331.285 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26929.

Direkcija RS za ceste

Ob-33401
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na ce-
sti G1-3/315 Počehova–Lendava.

7. Pogodbena vrednost: 10,115.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,900.000 SIT, 8,938.683,10 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-27734.

Direkcija RS za ceste

Št. 2560 Ob-33415
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

1. reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;

2. ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila;

4. rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši plačilni rok izvedbe kot je razpisan) –
izločen iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila;

5. usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4.
člena odredbe ter na podlagi prilog k nave-
denim izjavam;

6. sposobnost ponudnika: sposo-
bnost ponudnika se bo preverjala na podla-
gi naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov, pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponu-
dnika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me, s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi predložiti po-
dizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene pri-
loge po seznamu tudi za podizvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom Novo mesto, d.o.o.,
Košenice 86, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Hrušica I. in II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 35,267.623,79
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,996.499,76 SIT, 35,267.623,79
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30152.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

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. 35201/00011/2000 Ob-33147
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 14. 6. 2000.
4. Merila, uporabljena pri ocenjevanju

ponudb: reference.
Kot merilo štejeta vsaj dve referenci v

letu 1998 in dve referenci v letu 1999.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bila

priznana sposobnost:
– RÖDL & PARTNER, družba za revizijo

in davčno svetovanje d.o.o.; Dunajska 129,
Ljubljana – projektantske in svetovalne sto-
ritve v investicijskem procesu,

– GISDATA, Geoinformacijski sistemi, te-
hnologije in storitve d.o.o.; Zemljemerska
12, Ljubljana – projektantske in svetovalne
storitve v investicijskem procesu – dobave
hardware in software opreme,

– CONSTRUCTA inženiring d.o.o., Gle-
dališka 2, Celje – projektantske in svetoval-
ne storitve v investicijskem procesu,

– Intertrade ITS d.d., informacijske in ra-
čunalniške storitve; Kolodvorska 9, Ljublja-
na – dobave hardware in software opreme,

– PCX COMPUTERS d.o.o., Stegne 15,
Ljubljana – dobave hardware in software
opreme,

– ISAR d.o.o., Petelinškova 13, Vojnik –
gradnja v skladu s 3. členom zakona o gra-
ditvi objektov – interventni ukrepi v skladu s
tretjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– CE – KA Celje d.d., Lava 9, Celje –
gradnja v skladu s 3. členom zakona o gra-
ditvi objektov – interventni ukrepi v skladu s
tretjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– “PO-SVET”, Pavel Podlesnik, podjet-
niško in poslovno svetovanje; Ljubljanska
62, Celje – projektantske in svetovalne sto-
ritve v investicijskem procesu.

– Gradbeništvo Božičnik, Stanko Božič-
nik s.p., Opekarniška cesta 1, Celje – grad-
nja v skladu s 3. členom zakona o graditvi
objektov – interventni ukrepi v skladu s tre-
tjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
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objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– NAVOR d.o.o., projektiranje, storitve
in raziskave d.o.o.; Ulica XIV. divizije 12,
Celje – projektantske in svetovalne storitve
v investicijskem procesu,

– ELEKTRO SERVIS, Torkar Nikolaj
s.p.; Ulica Alme Karlinove 39, Celje – pro-
jektantske in svetovalne storitve v investicij-
skem procesu,

– POSSEHL posebne gradnje d.o.o.;
Počehovska ulica 25, Maribor – gradnja v
skladu s 3. členom zakona o graditvi objek-
tov – interventni ukrepi v skladu s tretjim
odstavkom 1. člena zakona o graditvi ob-
jektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– PUV Celje d.d., nizke in vodne grad-
nje; Lava 11, Celje – projektantske in sve-
tovalne storitve v investicijskem procesu –
gradnja v skladu s 3. členom zakona o gra-
ditvi objektov – interventni ukrepi v skladu s
tretjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– RAZVOJNI CENTER – inženiringi Ce-
lje d.o.o.; Ulica XIV. divizije 14, Celje –
projektantske in svetovalne storitve v inve-
sticijskem procesu,

– GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.,
Ulica XIV. divizije 10, Celje – projektantske
in svetovalne storitve v investicijskem pro-
cesu,

– Gradnje in gradbena mehanizacija, Sti-
plošek Ivan s.p.; Cesta na Ostrožno 85a,
Celje – gradnja v skladu s 3. členom zako-
na o graditvi objektov – interventni ukrepi v
skladu s tretjim odstavkom 1. člena zakona
o graditvi objektov – vzdrževalna dela na
elektroenergetskih, vodnogospodarskih,
komunalnih objektih in napravah cestnega
prometa, ki so v posebnih predpisih dolo-
čena kot vzdrževalna dela,

– MIKROMALTA, podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino; Ptujska cesta 10,
Pragersko – dobave hardware in software
opreme,

– GEOEKSPERT s.p., Ob Koprivnici 57,
Celje – projektantske in svetovalne storitve
v investicijskem procesu – interventni ukre-
pi v skladu s tretjim odstavkom 1. člena
zakona o graditvi objektov,

– ELECTRUM Radenci d.o.o.; Prešer-
nova ulica 10, Radenci – projektantske in
svetovalne storitve v investicijskem procesu
– dobave hardware in software opreme,

– A CONSULTING projektivni biro
d.o.o.; svetovanje, gradbeništvo in storitve
d.o.o.; Gosposvetska 11, Maribor – pro-
jektantske in svetovalne storitve v investicij-
skem procesu,

– ECS, EUROCOMPUTER SYSTEMS
d.o.o., Motnica 7, Trzin – dobave hardware
in software opreme,

– ET ENERGOTEHNA; inženiring, projek-
tiranje, servis, trgovina d.o.o. Celje; Ulica
XIV. divizije 12, Celje – projektantske in sve-
tovalne storitve v investicijskem procesu,

– CM Celje d.d.; družba za nizke in viso-
ke gradnje; Lava 42, Celje – projektantske
in svetovalne storitve v investicijskem pro-
cesu – gradnja v skladu s 3. členom zakona
o graditvi objektov,

– VOC Celje d.d.; vzdrževanje in obnova
cest; Lava 42, Celje – gradnja v skladu s 3.
členom zakona o graditvi objektov,

– NOVITTA d.o.o.; podjetje za proizvod-
njo, trgovino in servisne storitve; Maribor-
ska 202, Celje – gradnja v skladu s 3. čle-
nom zakona o graditvi objektov – interventni
ukrepi v skladu s tretjim odstavkom 1. člena
zakona o graditvi objektov,

– MIKA DOM d.o.o.; gradbeništvo in
storitve; Mariborska 86, Celje – gradnja v
skladu s 3. členom zakona o graditvi ob-
jektov – interventni ukrepi v skladu s tre-
tjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroe-
nergetskih, vodnogospodarskih, komunal-
nih objektih in napravah cestnega prome-
ta, ki so v posebnih predpisih določena
kot vzdrževalna dela,

– MARAND d.o.o.; Aškerčeva 15, Celje
– dobave hardware in software opreme,

– MAČEK, računalniški inženiring d.o.o.;
Kersnikova 19, Celje – dobave hardware in
software opreme,

– LIKO Liboje d.d., industrija kovinske
opreme; Liboje 26/a, Petrovče – vzdrževal-
na dela na elektroenergetskih, vodnogospo-
darskih, komunalnih objektih in napravah
cestnega prometa, ki so v posebnih predpi-
sih določena kot vzdrževalna dela,

– Razvojni center – planiranje d.o.o.;
Ulica XIV. divizije 14, Celje – projektant-
ske in svetovalne storitve v investicijskem
procesu,

– Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.;
Ljubljanska 9/VII, Maribor – projektantske
in svetovalne storitve v investicijskem pro-
cesu,

– GRADIS GP Celje d.d.; Ulica XIV. divi-
zije 10, Celje – gradnja v skladu s 3. čle-
nom zakona o graditvi objektov – interventni
ukrepi v skladu s tretjim odstavkom 1. člena
zakona o graditvi objektov,

– REMONT d.d.; Oblakova 30, Celje –
gradnja v skladu s 3. členom zakona o gra-
ditvi objektov – interventni ukrepi v skladu s
tretjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov,

– GEOSVET, Samo Marinc s.p.; geolo-
ško svetovanje in raziskave; Cesta na
Ostrožno 85, Celje – projektantske in sve-
tovalne storitve v investicijskem procesu,

– NIVO KOING, EKOLOGIJA & ENER-
GETIKA d.o.o.; Mariborska 86, Celje –
gradnja v skladu s 3. členom zakona o gra-
ditvi objektov – interventni ukrepi v skladu s
tretjim odstavkom 1. člena zakona o graditvi
objektov – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– VIZURA, zasebno podjetje za projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve d.o.o.;
Jenkova 24, Celje – projektantske in sveto-
valne storitve v investicijskem procesu,

– RC PLAN M, podjetje za planiranje in
inženiring d.o.o.; Ulica XIV. divizije 14, Ce-
lje – projektantske in svetovalne storitve v
investicijskem procesu,

– PETRE d.o.o.; trgovsko, gostinsko,
storitveno podjetje; Železno 5f, Žalec –
interventni ukrepi v skladu s tretjim odstav-
kom 1. člena zakona o graditvi objektov –
vzdrževalna dela na elektroenergetskih, vo-
dnogospodarskih, komunalnih objektih in
napravah cestnega prometa, ki so v po-
sebnih predpisih določena kot vzdrževalna
dela,

– BASS, računalniški inženiring d.o.o.,
Ulica XIV. divizije 14, Celje – dobave hard-
ware in software opreme,

– TELUX; proizvodnja, inženiring in trgo-
vina d.o.o.; Panonska ulica 20, Maribor –
projektantske in svetovalne storitve v inve-
sticijskem procesu – gradnja v skladu s 3.
členom zakona o graditvi objektov,

– ISB d.o.o.; inženirsko statični biro;
Glavni trg 17b, Maribor – projektantske in
svetovalne storitve v investicijskem pro-
cesu,

– ELEKTROSIGNAL; elektrotehnično
podjetje d.o.o.; Lava 6a, Celje – projektant-
ske in svetovalne storitve v investicijskem
procesu – gradnja v skladu s 3. členom
zakona o graditvi objektov – vzdrževalna
dela na elektroenergetskih, vodnogospo-
darskih, komunalnih objektih in napravah
cestnega prometa, ki so v posebnih predpi-
sih določena kot vzdrževalna dela,

– HUDOURNIK, gradbeništvo d.o.o.; La-
ška vas 20, Štore – gradnja v skladu s 3.
členom zakona o graditvi objektov,

– VRTNARSTVO Celje d.o.o.; Ljubljan-
ska cesta 93, Celje – vzdrževalna dela na
elektroenergetskih, vodnogospodarskih,
komunalnih objektih in napravah cestnega
prometa, ki so v posebnih predpisih dolo-
čena kot vzdrževalna dela,

– LANCOM, inženiringi računalniških si-
stemov d.o.o.; Tržaška cesta 63, Maribor –
dobave hardware in software opreme,

– EKOS, Janez Škoberne s.p.; Laze 17,
Dramlje – vzdrževalna dela na elektroener-
getskih, vodnogospodarskih, komunalnih
objektih in napravah cestnega prometa, ki
so v posebnih predpisih določena kot vzdr-
ževalna dela,

– ELEKTRO TURNŠEK; Mariborska 86,
Celje – vzdrževalna dela na elektroenerget-
skih, vodnogospodarskih, komunalnih ob-
jektih in napravah cestnega prometa, ki so v
posebnih predpisih določena kot vzdrževal-
na dela.

6. Vrsta in obseg del: glej 5. točko.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 47 (glej ob-

javo).
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavlen:
Ur. l. RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000.

13.
Mestna občina Celje

Št. 2538/00 Ob-33148
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k
ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena
odredbe ter na osnovi prilog k navedenim
izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala na osnovi
naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri  izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponu-
dnika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podiz-
vajalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge po seznamu tudi za podizvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protok d.o.o. Velenje, Ce-
sta III. 13, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izdelava programskih modulov
za tri delovne postaje, izobraževanje
osebja naročnika (5 oseb), svetovanje
naročniku pri nabavi strojne opreme za
GIS, tehnična podpora (telefonska in
modemska) v času uporabe GIS-a v tra-
janju 6 mesecev na sedežu podjetja Ko-
munala Novo mesto d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT
(omejeno z zagotovljenimi finančnimi sred-
stvi).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,161.779,13 SIT, 11,245.785,60
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30159.

14.
Komunala Novo mesto

Št. 106/00 Ob-33149
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Laško, d.o.o., Celjska cesta 52, Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 27. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
(a)  ponudbena cena,
(b)  reference,
(c)  usposobljenost ponudnika,
(d)  popolnost ponudbe,
(e)  rok izvedbe,
(f)   opcija ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
(a) za pogrebne storitve: Pogrebne sto-

ritve Dečman Marjan, s.p., Dobrna.
b) za strojne storitve: AGM Nemec Pri-

mož, s.p., Laško
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
(a)  opravljanje prevozov in drugih po-

grebnih storitev,
(b) opravljanje prevozov in strojnih

storitev pri vzdrževanju cest.
7. Pogodbena vrednost:
(a)  4,474.400 SIT,
(b)  7,462.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(a)  za pogrebne storitve; najvišja in

najnižja ponudba: 11,781.000 SIT,
4,474.400 SIT,

b)  za strojne storitve: najvišja in najnižja
ponudba: 9,622.800 SIT, 7,462.800 SIT.

11., 12., 13.
Komunala Laško, d.o.o.

Št. 414-05-04/2000 Ob-33161

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-
mič, Semič 14, Semič.

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

3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): ponudbena cena, refe-
rence podjetja in podatki za naročila dodat-
nih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d., Gubčeva 15, 8 000 Novo
mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest v Občini Semič v
letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 9,285.610 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje ponudbe in najni-

žje ponudbe: 10,631.453 SIT, 9,285.610
SIT.

11.

12. Datum in št. objave razpisa v Urad-
nem listu RS: Uradni list RS, št. 59 z dne
30. 6. 2000, Ob-31146.

13.
Občina Semič

Št. 7/2000 Ob-33188
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, Maribor.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena (90%),
rok plačila (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Koda Press, d.o.o., Tiskar-
na Saje, Nova ulica 31, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  tiska-
nje in dobava obrazcev.

7. Pogodbena vrednost: 5,669.897,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,717.109,57 SIT, 5,669.897,80 SIT.
11., 12.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 363-04-04/00 Ob-33190
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, telefaks 01/478 5579.

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): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje storitev dnevnega čiščenja poslov-
nih prostorov v skupni izmeri 7.414,15
m2, za obdobje 10 mesecev.

7. Pogodbena vrednost: 11,734.375 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,145.794,46 SIT, 11,734.375,20
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Št. 363-04-04/00.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 403-481/98 Ob-33191
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Proplus, d.o.o., Strma ulica
8, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev investitorskega inženirin-
ga pri izvedbi investicije Srednja
zdravstvena šola v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 10,750.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,070.000 SIT, 7,946.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26183.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 352-21-37/00 Ob-33192
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila naslednja me-
rila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

– reference ponudnika in projektne sku-
pine: maks. 40%,

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%,

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
10%,

– trajanje razpisanih del: maks. 10%,
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks. 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Urbi, d.o.o., Trnovski pri-
stan 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za odsek
hitre ceste Koper–Izola.

7. Pogodbena vrednost: 9,990.050 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,993.640
SIT (39,98%).

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,990.050 SIT, 9,639.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 2.0.-4327 Ob-33243
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference 20%, ponudbena ce-
na 60%, rok 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tiring, d.o.o., Motnica 11,
Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava PGD, PZI za obnovo proge na odse-
ku proge Ponikva–Dolga Gora (levi in
desni tir) in na postaji Ponikva (postajni
tir št. 2 – levi, postajni tir št. 1 – desni).

7. Pogodbena vrednost: 47,890.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 5,712.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,630.000 SIT, 47,890.000 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-33242
1. Naročnik, poštni naslov: Regionalni

center za razvoj, d.o.o., Cesta zmage 35b,
Zagorje ob Savi (po pooblastilu Občin Litija,
Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik).

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova ul. 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnih zasnov in dela investicijske
dokumentacije (do nivoja fcasibility študi-
je) za Projekt investiranja v izgradnjo ko-
lektorskih sistemov in centralnih čistil-
nih naprav v porečju osrednje Save (Ob-
čina Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrast-
nik).

7. Pogodbena vrednost: 14,399.600
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,493.000 SIT, 14,370.000 SIT.
11., 12.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.

Št. 13/1-603-0001/00 Ob-33203
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška c. 1, Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (50%), druge ugodnosti
(10%), tehnična opremljenost (20%); refe-
rence (20%), izbrani izvajalec je dosegel
največje število točk po objavljenih merilih
in kriterijih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška c. 160,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Osnovno šolo Log–Dragomer, za šolsko
leto 2000/2001.

7. Pogodbena vrednost: 200 SIT/km
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 230 SIT/km, 200 SIT/km.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 60-62
z dne 7. 7. 2000.

Občina Vrhnika

Št. 913-0002/2000-043 Ob-33314
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija se je odločala glede na
kriterije ocenjevanja iz razpisne dokumenta-
cije, odločilni parametri za odločitev so bile
tehnične in upravljalske lastnosti, možnost
predelave in servisiranja ter cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Elti, d.o.o., Panonska 23, Gornja Rad-
gona,

b) Teleing, d.o.o., Razkrižje 23, Ljuto-
mer,

c) Acorn, d.o.o., Cesta v Gorice 38,
Ljubljana,

d) Audiovideo Consulting, d.o.o., Rim-
ska 24, Ljubljana.

6. Vrsta, obseg in vrednost dodeljenih
del po ponudnikih glede na razpis:

Pogodbena vrednost:
a) ant. sistem 1 1kpl 500.574 SIT,
ant. sistem 2/1 1 kpl 452.131 SIT,
izh. Fm filter 1 kos 180.314 SIT,
b) TV zveze 2 kpl 8,366.355,60 SIT,
c) FM oddajnik 300 W 2 kosa

2,376.800 SIT,
FM oddajnik 100 W 1 kos 987.230

SIT,
zveza 1.5 GHz kpl 5 kpl 7,969.845

SIT,
rds coder 2 kosa 804.178 SIT,
FM oddajnik 1.500 W 1 kos

3,333.041 SIT,
FM oddajnik 150 W 3 kose 5,004.249

SIT,
ant. sistem 2/2 1 kpl 362.593 SIT,
ant. sistem 2/3 1 kpl 362.593 SIT,
d) AD pretvorniki 2 kpl 2,738.613,64

SIT.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,516.644,80 SIT (delna ponudba –
brez modulatorja TV in AD pretvornikov),
2,738.612 SIT (delna ponudba – samo AD
pretvornik).

11., 12.
RS, Ministrstvo za promet in zveze,

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 11/2-75/2000 Ob-33228
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Delo - tisk časopisov in revij
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk
knjig Telefonskega imenika Slovenije
2001.

7. Pogodbena vrednost: 314,723.941
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 400,927.613,59 SIT; 314,723.941
SIT.

11, 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: javno naročilo je bilo ob-
javljeno v Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne
5. 5. 2000, Ob-26597.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 90315-11/2000-9 Ob-33269
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 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,
– uspešno izdelan test za nalogo 3.1.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Celje

d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Sloveni-

je d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Pars d.o.o., Mestni trg 2,

5280 Idrija.
– naloga 3.4.: GZ Maribor- geodetske

dejavnosti d.o.o., Partizanska cesta 12,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Izdelava izrisov ZKN-ov iz digi-

talnih podatkov,
3.2. Posebna naloga – območje

2000-22,
3.3. Zemljiškokatastrska nova

izmera »Grgar«,
3.4. Zemljiškokatastrska nova

izmera »Spodnji Ivanjci«.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 5,767.590 SIT,
– naloga 3.2.: 1,821.824 SIT,
– naloga 3.3.: 6,985.000 SIT,
– naloga 3.4.: 3,236.800 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!):

– naloga 3.1.: –
– naloga 3.2.: 2,9%,
– naloga 3.3.: 2%,
– naloga 3.4.: 4%.
9. Število prejetih ponudb: za naloge

3.1., 3.2., 3.3. sta bili prejeti po 2 ponudbi,
za nalogo 3.4. pa 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: 6,408.700 SIT,

5,767.590 SIT,
– naloga 3.2.: 1,998.000 SIT,

1,821.824 SIT,
– naloga 3.3.: 7,389.900 SIT,

6,985.000 SIT,
– naloga 3.4.: 4,165.000 SIT,

3,236.800 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 4.4.1.2.3980 Ob-33297
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d.,1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljeni razpis je prispela
samo ena ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naroči-
lo dodeljeno: AC Konim, d.o.o., Baragova
5, 1000 Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potre-
bno dobaviti: vrsta in količina blaga je razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost (brez P.D.):
96,460.143,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez P.D.): a) 3783,73.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo v skladu s tretjim odstavkom 34.
člena oddal javno naročilo z neposredno
pogodbo edinemu ponudniku.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob–28261.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-33330
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MENSEL d.o.o., Cesta v
Gorice 37, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za sistem
podajalcev in čitalcev magnetnih ce-

stninskih listkov na cestninskih posta-
jah AC Ljubljana – Kozina.

7. Pogodbena vrednost: 3,808.000 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,874.240 SIT in 3,808.000 SIT.
11., 12. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 3359-85/00 Ob-33352

1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS
za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); naročnik je točkoval prispelo po-
nudbo v skladu z objavljenimi merili, in si-
cer: ponudbena cena, izvedbeni rok, refe-
rence, razpoložljiva oprema in druge ugo-
dnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo – IKPIR,
Jamova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba naloge »seizmološko opazovanje je-
drskih objektov«.

7. Pogodbena vrednost: 1,252.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,252.350 SIT.
11., 12., 13.

Uprava RS za geofiziko

Št. 2662-1/00/0053-0806 Ob-33367

1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repu-
blike Slovenije, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

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):
(a) čas izvedbe naloge,
(b) funkcionalna izvedljivost,
(c) ponudbena cena za pripravo progra-

ma privatizacije,
(d) kompetence ponudnika in posamez-

nih članov tima,
(e) pripravljenost svetovanja pri izvedbi

izbranega programa privatizacije.
Izbrani ponudnik je bil v postopku oce-

njevanja najbolje ocenjen po merilih dolo-
čenih v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pricewaterhousecoopers, 1
Embankment place, London WC2N 6NN.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje svetovalne dejavnosti za pripravo
programa privatizacije javnega podjetja
Telekom Slovenije d.d.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.

8.
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,963.010 SIT, 25,000.000 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 22700/00001/2000 0002 Ob-33419
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Celje, Občinska uprava, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponujena cena,
– dežurni center v Celju,
– povezava dežurnega centra z nepre-

stano kontroliranimi linijami (TUS ali ULTRA-
NET),

– kvaliteta vgrajene opreme za tehnično
varovanje,

– prevzem delavcev MOC,
– reference ponudnika od leta 1997 na-

prej,
– hitra in kvalitetna montaža ter kvalitet-

no vzdrževanje vgrajene opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Varnost Celje; Družba za
varovanje premoženja d.d., Ipavčeva ulica
22, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: fi-
zično in fizično tehnično varovanje z re-
gistracijo delovnega časa, pristopno
kontrolo, video nadzorom in priklopom
na dežurni centrali.

7. Pogodbena vrednost:
– 1.166 SIT/uro,
– 85.235 SIT/mesec.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.166 SIT/uro, 1.428 SIT/uro;
85.235 SIT/mesec,144.912,96 SIT/me-
sec.

11., 12., 13.
Mestna občina 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. 462-02/77-00/0520-006 Ob-33154 
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00, 01/478-
39-05.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu ZJN: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Generalni carinski urad je na osnovi
dopisa Sektorja za preiskovalne zadeve št.
462-02/070-00/0900-001, z dne 13. 7.
2000 ugotovila potrebo po nabavi Sudan

testerjev. Iz navedenega dopisa je razvidno,
da gre za izrecno potrebo po nabavi in upo-
rabi Sudan testerjev, ki bodo omogočali us-
trezno opravljanje del in nalog desetih enot
Sektorja za preiskovalne zadeve.

Vrednost javnega naročila je bila ocenje-
na na 6,400.000 SIT. Naročnik je izvedel
raziskavo slovenskega tržišča in ugotovil,
da Sudan testerje ponuja samo en ponud-
nik oziroma dobavitelj v Sloveniji, to je Basf
Slovenija d.o.o., Ljubljana, ki je ekskluzivni
dobavitelj podjetja Basf Ludwigshafen. To
je razvidno tudi iz izjave oziroma potrdila
podjetja Basf Ludwigshafen, da je Basf Slo-
venija njegov ekskluzivni dobavitelj Sudan
testerjev, videnega tudi s strani Gospodar-
ske zbornice Slovenije.

Četrta točka prvega odstavka 55. člena
ZJN določa, da lahko naročnik odda javno
naročilo edinemu izvajalcu oziroma dobavi-
telju z neposredno pogodbo brez javnega
razpisa, ki je sposoben ponuditi navedeno
opremo v določenem obsegu, javnega na-
ročila pa ni mogoče deliti v manjše zaključe-
ne celote in jih oddati ločeno. V zvezi z
navedenim je bil pozvan edini ponudnik ozi-
roma edini dobavitelj, da poda svojo ponud-
bo, in sicer Basf Slovenija d.o.o., Ljubljana.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Basf Slovenija d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: dobava se bo izvršila
na lokacijo naročnika na Generalni carinski
urad.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 10 kom. Sudan testerjev
z dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 6,247.613,05
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe: 6,247.613,05 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Št. 129/2000 Ob-33184
1. Naročnik, poštni naslov:JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini ponudnik na
trgu, od katerega je mogoče kupiti rezervne
enote za večjo varnost sistemov prenosnih
mikrovalovnih zvez.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Continental Microwave, Lon-
don, Velika Britanija.

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

trebno dobaviti: telekomunikacijska opre-
ma za varnost sistemov prenosnih mi-
krovalovnih zvez; 3 kosi.

7. Pogodbena vrednost: 11,061.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JZ RTV Slovenija

Št. 130/2000 Ob-33185
1. Naročnik, poštni naslov:JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 4. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini ponudnik na
trgu, od katerega je mogoče kupiti kodirno
opremo, ki predstavlja nadgradnjo obstoje-
čega sistema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tandberg Television AS,
Lysaker, Norveška.

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

trebno dobaviti: kodirna oprema za sate-
litsko postajo; 9 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 24,577.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JZ RTV Slovenija

Št. 3054/6 Ob-33241
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav  Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
Sistemi je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec opreme za ERSV naprave.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edini usposobljen stro-
kovno in tehnično in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice,
elektro relejne signalnovarnostne naprave
na progi Zidani Most–Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektro relejne signalno-
varnostne naprave.

7. Pogodbena vrednost: 149,545.255
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 149,545.255 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.
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Št. 2.0-4327 Ob-33244

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
3000 Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
sistemi je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno – strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec opreme za naprave APB.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edino usposobljen stro-
kovno in tehnično in je istočasno tudi edini
razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice,
Naprave za avtomatski progovni blok (APB)
na progi Ljubljana–Zidani Most.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: naprave za avtomatski pro-
govni blok (APB).

7. Pogodbena vrednost: 52,040.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,040.000 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-33169

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda zaradi
razlogov, ki jih naročnik ni mogel predvideti
in jih ni mogoče pripisati ravnanju naročnika
in ki ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za
izvedbo javnega razpisa. Razlogi za oddajo

javnega naročila z neposredno pogodbo so
posledica zahtev lokalne skupnosti in skle-
pa Vlade RS (74. seja z dne 10. 9. 1998).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ljubljanski urbanistični za-
vod, d.d., Vojkova cesta 57, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava strokovnega gradiva za poglob-
ljeno traso avtoceste na odseku Vrba–
Črnivec.

7. Pogodbena vrednost: 681.870 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 681.870 SIT.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 371-04-1/00-0404 Ob-33183

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajanje del v garancijskem ro-
ku; edini ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Altech, d.o.o., Verovškova
58, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
delava osebnih računalnikov za potrebe
Državnega pravobranilstva RS.

7. Pogodbena vrednost: 1,834.883,26
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 4042-11/2000,1 Ob-33186

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvaja-
lec razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo, ustreznimi strokovnimi kadri in s pravi-
cami intelektualne lastnine.

3. Datum izbire: 30. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– sofinanciranje izvajalca v višini nad

50%,
– izvajalci izpolnjujejo zahteve zakona o

raziskovalni dejavnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ekonomski inštitut Pravne
fakultete, d.o.o., Ljubljana, Prešernova 21,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajalec se zavezuje, da bo v letu 2000
izdal 11 številk publikacije “Gospodar-
ska gibanja”.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 887 Ob-33240

1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-
rovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj ima nahajališče
agregata najbližje lokaciji rudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara ce-
sta 2, 4220 Škofja Loka, kamnolom Viso-
ko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava odpadne jalovine – pobočni grušč.

7. Pogodbena vrednost: 9,520.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec predvidoma
nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.

10., 11.
JP Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Ob-33287

1. Naročnik, poštni naslov: Urad Repu-
blike Slovenije za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: vzdrževanje
ESRI računalniške programske opreme po
3. točki prvega odstavka 55. in 56. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97).

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je uradno poo-
blaščen predstavnik ESRI za Slovenijo in
ekskluzivni dobavitelj, sporazum o distribu-
torstvu za Slovenijo je podpisan do 31. de-
cembra 2000 in je edini in usposobljeni
vzdrževalec programske opreme, ki razpo-
laga z zahtevano tehnično opremo, ustrez-
nimi strokovnimi kadri in s pravicami intelek-
tualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemer-
ska 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje ESRI računalniške program-
ske opreme v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 2,333.352 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Urad RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana
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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

Št. 021-02-055/00 Ob-33187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, faks
061/132-92-71.

2. Kraj izvedbe del: območje Republike
Slovenije na območjih območnih enot In-
špektorata RS za okolje in prostor: Celje,
Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eno
ali več območij. Če se ponudba nanaša na
več območij, mora navesti območja.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: odstranjeva-
nje in sanacije nedovoljenih posegov v
prostor, izvedba nujnih vzdrževalnih del
na podlagi odločb urbanistične inšpek-
cije za graditev v letu 2000.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: sa-
nacije nedovoljenih posegov v prostor, nuj-
na vzdrževalna dela na objektih.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso dopu-
stne.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost v letu 2000 je 29,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: dvanajst me-
secev od pravnomočnosti sklepa o prizna-
nju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
špektorat RS za okolje in prostor, Vilharjeva
33, 1000 Ljubljana, soba 110, tel.
317-268.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000.

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

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 25. 8. 2000 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana, v
tajništvo urada glavnega republiškega in-
špektorja (soba 110).

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000, v
prostorih Inšpektorata RS za okolje in pro-
stor, Vilharjeva 33, Ljubljana, soba št. 01,
kletna etaža, ob 10. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik, registriran

v RS, oziroma vpisan v register samostojnih
podjetnikov pri Republiški upravi za javne
prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega ali dru-
gega registra);

– da ima veljavno dovoljenje za opravlja-
nje dejavnosti, za katero je registriran;

– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;

– da je plačilno sposoben, da število blo-
kad žiro računa iz obrazca BON 2 ali BON 3
ni večje kot 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma izdaje obrazca ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni
skupaj;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;

– da ima poravnane vse davke in pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih treh letih niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima proste tehnične in kadrovske
zmogljivosti za izvedbo predmeta naročila.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

Merila za izbor ponudnikov, teža in način
uporabe meril bo:

– ponudbena cena 90 točk,
– odstranitev materiala – zagotovitev de-

ponije, skladišča itd. 10 točk.
Ponudba mora ob gornjih dokazilih vse-

bovati tudi:
– reference (navedba vsaj treh podobnih

del z navedbo naročnika dela);
– strukturo cene za posamezne postav-

ke (transporti, cenik gradbene mehanizaci-
je, delovne sile itd.), čas veljavnosti cene
(po območnih enotah iz točke 2);

– v ponudbi mora biti navedeno, ali po-
nudba velja za območje cele Slovenije ali le
za posamezna območja (in katera, glede na
2. točko razpisa);

– navedbo odgovorne osebe za izvedbo
del.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu iz
5. točke te objave.

Dela bodo plačana na podlagi računa
izvajalca za vsak posamezni primer odstra-
nitve in sanacije nedovoljenega posega v
prostor, skladno s predpisi: predplačila ni.

Javno naročilo se financira iz sredstev
proračuna RS, v skladu z zakonom o izvrše-
vanju proračuna RS in sklenjeno pogodbo.

11. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 9. 6. 2000, pod št.
021-02-055/00.

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Javni razpisi

Št. 56/2000  Ob-33448
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/99), pravil-
nika o financiranju in sofinanciranju medna-
rodnega znanstvenega in tehnološkega so-
delovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99) in okvirnega spo-
razuma o znanstvenem in tehnološkem so-
delovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Federativne republike Brazilije (Ur. l.
RS, št. 28/99; MP, št. 10/99) Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-brazilskih raziskovalnih in
tehnoloških projektov ter drugih

skupnih aktivnosti v obdobju 2001–
2002

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko – brazilskih projektov v obdobju
2001–2002 (prijavni obrazec) in drugih sku-
pnih aktivnosti v okviru projektov (dodatek k
prijavnemu obrazcu), določenih v okvirnem
sporazumu o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Federativne republike Brazilije.

3. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije bo sofinanciralo obiske
v okviru skupnih projektov v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske raziskovalce ob obiskih v FR Braziliji,

– stroški bivanja in dnevnice za brazilske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Slove-
niji.

4. Brazilska stran bo predvidoma sofi-
nancirala obiske v okviru skupnih projektov
v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za brazil-
ske raziskovalce ob obiskih v Republiki Slo-
veniji,

– stroški bivanja in dnevnice za sloven-
ske raziskovalce ob obiskih v FR Braziliji.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– projekte je potrebno prijaviti na poseb-
nih obrazcih,

– projekti so v načelu 2-letni,
– v okviru vsakega sprejetega projekta

bo v letno sofinanciran po en obisk v vsako
smer (trajanje obiska: krajši obiski do 14
dni in daljši obiski 1-3 mesece),

– prednost bodo imeli aplikativni in razi-
skovalno-razvojni projekti.



Stran 6422 / Št. 69 / 4. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Vloga za sofinanciranje projektov mo-
ra vsebovati naslednje elemente (obrazec!):

– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda),

– podatke o slovenskem in brazilskem
partnerju/partnerjih s strokovnima življenje-
pisoma slovenskega in brazilskega nosilca
projekta in drugih sodelujočih raziskoval-
cih,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in brazilsko stran,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za leto

2001 in 2002.
7. Prednostna področja, na katera naj

se nanašajo predlogi projektov so nasled-
nja: biotehnologija; materiali; informacijske
tehnologije; okolje/okoljske tehnologije
(upravljanje in zaščita okolja); medicina; jav-
no zdravstvo in kontrola uživanja drog; pro-
izvodne tehnologije in druga področja o ka-
terih se obe strani dogovorita.

8. Predlogi skupnih slovensko-brazilskih
projektov se morajo obvezno navezovati na
projekte temeljnega in aplikativnega razisko-
vanja oziroma na razvojno-tehnološke pro-
jekte, financirane v okviru nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95)
ali s strani Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo RS sofinancirane mednarodne projekte
(navesti šifro in naslov projekta).

9. Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti Ur. l. RS, št. 8/91-I).

10. Merila za izbiro predloga projekta:
– znanstvena oziroma tehnološka relevan-

tnost oziroma kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelova-

nja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

praksi.
11. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
12. Predvideni rok začetka izvajanja

predmeta razpisa je 1. januar 2001.
Čas izvajanja predmeta razpisa je 2 leti.
13. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-

nako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-brazilskega sodelovanja v obdob-
ju 2001–2002« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z označbo pošiljatelja
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno pet-
ka, 1. septembra 2000 do 14. ure.

14. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene prijaviteljem.

15. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v ponedeljek, 4. septembra
ob 10. uri.

16. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva zasedanja skupnega slo-
vensko-brazilskega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje.

17. Prijavne obrazce lahko prijavitelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v tajništvu Sektorja za mednarodno znan-
stveno in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, telefon 061/1784-690, elektronska
pošta: alenka.mihailovski@mzt.si. Razpis s
prijavnim obrazcem je objavljen tudi na splet-
nih straneh MZT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 663-05-548/00-005 Ob-33405
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljeva-
nju: ministrstvo) na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00 in 64/00),
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00) ter
akcijskega programa zaposlovanja v Slove-
niji za leti 2000-2001, ki je bil sprejet na
135. seji Vlade Republike Slovenije, dne
18. 11. 1999, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje razreševanja

presežnih delavcev pri delodajalcih in
pospeševanja novega zaposlovanja
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je:
A) sofinanciranje aktivnosti pri razreše-

vanju presežnih delavcev in
B) spodbujanje delodajalcev k zaposlo-

vanju brezposelnih oseb in/ali presežnih de-
lavcev.

2. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je izvajanje programov

potrebnega usposabljanja presežnih delav-
cev in vzpodbujanje delodajalcev k zaposlo-
vanju.

3. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev, ki se na

podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
300,000.000 SIT od tega se zagotavlja
sredstva v višini najmanj 50,000.000 SIT za
podjetja slovenske usnjarske in obutvene
industrije ter tekstilne in oblačilne industrije.
Sredstva morajo biti porabljena najpozneje
do 31. 12. 2000.

4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Prijavijo se lahko gospodarske družbe

organizirane na podlagi 1. člena zakona o
gospodarskih družbah, zadruge in samo-
stojni podjetniki posamezniki (v nadaljeva-
nju: podjetja).

Prijavitelji pod točko A) iz 1. točke tega
razpisa morajo izpolnjevati naslednje kriteri-
je:

– izkazujejo vsaj 10 presežnih delavcev,
– imajo sprejeto razvojno strategijo po-

djetja in program razreševanja presežnih de-
lavcev,

– niso v stečajnem postopku, likvidaciji
ali postopku prenehanja dejavnosti.

Prijavitelji pod točko B) iz 1. točke tega
razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogo-
je:

– da od 1. 4. 2000 do 31. 7. 2000 niso
zmanjšali skupnega števila zaposlenih de-
lavcev,

– da bodo v roku od 1. 8. 2000 do
najkasneje 4. 11. 2000 zaposlili najmanj 5
brezposelnih oseb in/ali presežnih delav-
cev,

– da se zavezujejo ohraniti celotno števi-
lo zaposlenih delavcev za čas najmanj dve
leti od prejema zadnjega nakazila sredstev,

– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku, likvidaciji ali v postop-
ku prenehanja dejavnosti.

Do sredstev iz tega razpisa pod točko A)
iz 1. točke tega razpisa niso upravičena
podjetja v poslovnih sistemih, ki so bila vklju-
čena v program pomoči državnim podje-
tjem ali so prejela sredstva iz razpisov mini-
strstva ali Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje v zadnjih dveh letih za namen
ohranjanja delovnih mest ali novega zapo-
slovanja ter projektnega pristopa za skraj-
ševanje delovnega časa ali novega zaposlo-
vanja.

5. Način financiranja
Sredstva se dodelijo v obliki:
– sofinanciranja prekvalifikacij presežnih

delavcev in zaposlenih brezposelnih oseb v
višini do 120.000 SIT na enega delavca;

– sofinanciranja prezaposlitve presežnih
delavcev ali brezposelnih delavcev v višini
200.000 SIT na enega delavca oziroma v
primeru prezaposlitve invalida 300.000 SIT;

– sofinanciranja prilagoditve delovnih
mest in tehnične opreme za prezaposlene
presežne delavce-invalide v višini do
400.000 SIT na posameznega invalida;

– sofinanciranja stroškov strokovne po-
moči presežnim delavcem pri redefiniranju
poklicnega cilja in priprave prezaposlitvene-
ga načrta ali načrta samozaposlitve do
70.000 SIT na posameznega presežnega
delavca.

Najvišji znesek, ki ga posamezni prejem-
nik lahko pridobi je 30,000.000 SIT.

6. Postopek dokumentiranja in nakazo-
vanja sredstev

Ministrstvo bo nakazovalo sredstva na
podlagi zahtevka podjetja.

7. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo popolno vlogo poslati

priporočeno v zaprti kuverti na naslov: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana ali osebno
predložiti vsak delovni dan med 9. in 13.
uro v vložišče ministrstva. V levem zgornjem
kotu na sprednji strani ovojnice mora biti z
vidno oznako označeno »Ne odpiraj - sofi-
nanciranje presežkov« na hrbtni strani poši-
ljke pa označen pošiljatelj (vlagatelj).

Popolna vloga pod točko A) iz 1. točke
tega razpisa mora vsebovati izpolnjen pri-
javni obrazec A) iz razpisne dokumentacije
in:

– kopijo dokumenta o registraciji podje-
tja,

– potrdilo, da je vlagatelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom -
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo, da vlagatelj ni v stečajnem
postopku, likvidaciji ali postopku preneha-
nja dejavnosti,

– terminski plan izvedbe prezaposlitev,
– seznam zaposlenih delavcev na dan

31. 7. 2000,
– pregled aktivnosti na področju prekva-

lifikacij in prilagoditev delovnih mest in te-
hnične opreme invalidnim osebam,

– sprejeto razvojno strategijo podjetja in
program razreševanja presežnih delavcev.

Popolna vloga pod točko B) iz 1. točke
tega razpisa mora vsebovati izpolnjen pri-
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javni obrazec B) iz razpisne dokumentacije
in:

– kopijo dokumenta o registraciji podje-
tja,

– potrdilo, da je vlagatelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo, da vlagatelj ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem postopku, likvi-
daciji ali v postopku prenehanja opravljanja
dejavnosti,

– terminski plan izvedbe zaposlitev,
– seznam zaposlenih delavcev na dan

31. 7. 2000,
– pregled aktivnosti na področju prekva-

lifikacij in prilagoditev delovnih mest in te-
hnične opreme invalidnim osebam.

Vlog, ki bodo nepravilno označene, ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge

Odpiranje vlog bo vsak prvi torek v me-
secu s pričetkom ob 12. uri, na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana in ne bo javno. Upoštevale
se bodo vloge, ki bodo prispele vsaj en dan
pred odpiranjem do 13. ure. Javni razpis je
odprt do porabe sredstev, vendar najkasne-
je do 6. 11. 2000. Zaključek razpisa bo
objavljen v Uradnem listu RS.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v roku 45 dni od dne-
va, ki je določen za odpiranje vlog.

10. Kraj in čas za dvig razpisne doku-
mentacije

Razpisna dokumentacija se nahaja v re-
cepciji Ministrstva za delo, družino in soci-
alne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. Raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti ose-
bno ali zahtevati po pošti. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletnih
straneh ministrstva: http://www.sigov.si/
mddsz/index.htm.

11. Druge informacije o javnem razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne informa-

cije vsak delovni dan od 9. do 10. ure na
telefonu 01/178-33-24 (ga. Stanonik).

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 7/2000 Ob-33218
Na podlagi določb zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99) in zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5,
Ljubljana razpisuje

sofinanciranje svetovalne dejavnosti
na področju varstva potrošnikov za leto

2000
1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, Urad za varstvo potro-
šnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev, po katerih se izberejo
vlagatelji.

Predmet: sofinanciranje svetovalne de-
javnosti na področju varstva potrošnikov v
Republiki Sloveniji za leto 2000 v potrošni-
ških pisarnah v naslednjih krajih: v Ljubljani
v dveh pisarnah, v Mariboru, Celju, Novem
mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Velenju
in Zagorju pa v po eni svetovalni pisarni.

Pogoji:
1. vlagatelji so izvajalci storitve sveto-

valne dejavnosti na področju varstva potro-
šnikov v letu 2000 in bodo to dejavnost
opravljali do 31. 12. 2000,

2. vlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje svetovalne dejavnosti na podlagi
Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št.
20/98 in 25/98) in pravilnika o načinu in
pogojih za vpis potrošniških organizacij v
register (Ur. l. RS, št. 46/98),

3. razpolagati morajo s primernimi ka-
dri za izvajanje te dejavnosti (svetovalci v
pisarni morajo imeti strokovno izobrazbo naj-
manj V. stopnje). Vsaj en svetovalec mora
biti redno zaposlen, svetovalci morajo imeti
najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podro-
čju svetovanja potrošnikom.

4. razpolagati morajo s primernimi de-
lovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pri-
dobitna dejavnost.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirno
34,000.000 SIT.

Za eno pisarno v Ljubljani okvirno
4,200.000 SIT, za drugo pisarno v Ljubljani
okvirno 4,200.000 SIT, za pisarno v Mari-
boru okvirno 3,100.000 SIT, za pisarno v
Celju okvirno 4,200.000 SIT, za pisarno v
Novem mestu okvirno 3,200.000 SIT, za
pisarno v Novi Gorici okvirno 4,000.000
SIT, za pisarno v Murski Soboti okvirno
4,000.000 SIT, za pisarno v Velenju okvir-
no 3,100.000 SIT in za pisarno v Zagorju
okvirno 4,000.000 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena do konca leta 2000.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge in polni naslov: vloge morajo biti
poslane oz.dostavljene tako, da jih bo Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj pre-
jelo najkasneje do 22. 8. 2000 do 10. ure,
na naslov Ministrstvo za ekonomske odno-
se in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana- spre-
jemna pisarna.

Vloge z navedbo vlagatelja morajo biti
oddane v zapečatenih ovitkih, ki morajo biti
označeni z »Ne odpiraj – vloga, za opravlja-
nje svetovalne dejavnosti za potrošnike v
letu 2000 – pisarna”. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum , čas in kraj odpiranja vlog.
Odpiranje ponudb bo 22. 8. 2000 ob

10.15 v sejni sobi Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj (tretje nadstropje), Kot-
nikova 5, Ljubljana. Predstavniki vlagateljev,
ki se bodo udeležili odpiranja vlog, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje vlagatelja in imeti s sabo
dokument, s katerim se lahko legitimirajo.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
do 18. septembra 2000.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za varstvo potrošnikov, Kotni-

kova 28, Ljubljana, 1. nadstropje, kontak-
tna oseba je Marcela Uršič, tel. 178-36-14,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za varstvo potrošnikov

Št. 006-2/99-2000 Ob-33151
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. In 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov Občina Ajdovščina objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt »Eco Adria: Centralna čistilna

naprava Ajdovščina«, št. SL –
9802.02.01

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. +386/65/16 19 10,
faks +386/65/16 19 130.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
naknadnega vsedalnika in tehnična iz-
boljšava obstoječe čistilne naprave v Aj-
dovščini.

3. Razpoložljiva sredstva: Phare:
300.000 EUR; SLO: 37.482,43 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

5. Ponudbena cena (brez davka):
337.482,43 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 3 me-
sece od uvedbe v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana; 10. 5. 2000 ob
11. uri.

9. Število prispelih ponudb: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina, Sloveni-
ja; Zidarstvo Marc d.o.o., Lavričeva 48, Aj-
dovščina, Slovenija.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena:
343.832,71 EUR in 337.482,43 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
29 z dne 31. 3. 2000, Ob-24503.

Občina Ajdovščina

Št. 006-2/99-2000 Ob-33152
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and ot-
her forms of co-operation (OG RS 56/93),
and referring to Law on Public Procurement,
article 55, paragraph 1, point 9 and para-
graph 3 of article 42 (OG RS 24/97) and
according to the article 117 & 118 of the
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European Union Regulations and Procedu-
res of Public Tender Performed Municipali-
ty of Ajdovščina

announces
the Decision the Selection of the

successful Tenderer for the Project
“ECO ADRIA: WASTEWATER

TREATMENT PLANT AJDOVŠČINA”, No
SL – 9802.02.01

1. Contracting Authority: Municipality of
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov-
ščina, tel. +386/65/16 19 10, fax
+386/65/16 19 130.

2. Subject of tender: construction of the
secondary settling tank and improvement of
technical conditions of the existing WWTP
in Ajdovščina.

3. Available funds: PHARE: EUR
300,000; SLO: EUR 37,482.43.

4. The selected tenderer: Primorje d.d.,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina, Slovenia.

5. Tender price without taxes after arit-
hmetical corrections: EUR 337,482.43.

6. Completion period: 3 months after the
issue of the Letter of Commencement.

7. Justification of the selection: lowest
priced tender after passed technical evalu-
ation.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Ministry of Environment
and Physical Planning, Dunajska 48, Ljub-
ljana, 10 May 2000 at 11:00hrs.

9. Number of tenders: Primorje d.d., Vi-
pavska cesta 3, Ajdovščina, Slovenia; Zi-
darstvo Marc d.o.o., Lavričeva 48, Ajdov-
ščina, Slovenia.

10. Highest and lowest tender price
without taxes: EUR 343,832.71 and EUR
337,482.43.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to PHA-
RE rules - Decentralised Implementation
System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia:
OG RS 29/2000, 31/03/2000,
Ob-24504.

Municipality of Ajdovščina

Ob-33153
Na podlagi poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in poslovnega na-
črta Razvojnega sklada »Sinergija« ter po-
slovnega načrta Razvojnega centra Sinergi-
ja za leto 2000, objavlja RRA Mura, d.o.o.,
Murska Sobota, Garancijski sklad za Po-
murje, v sodelovanju z Razvojnim centrom
Sinergija (za Občine: M. Toplice, Puconci,
Cankova, Šalovci in Hodoš) ter Pomursko
banko d.d. Murska Sobota, bančna skupi-
na NLB, Murska Sobota

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja

podjetništva na območju občin
Razvojnega centra Sinergija za leto

2000
– za Občine: Moravske Toplice,

Puconci, Cankova, Šalovci in Hodoš
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
60,000.000 SIT, za katere bo RRA Mura,

Garancijski sklad za Pomurje dodeljeval ga-
rancije v višini 50–70%, vendar garancija
ne more presegati 5,000.000 SIT.

Delež sredstev za prosilce iz posamez-
ne občine je odvisen od višine sredstev, ki
jih je prispevala občina za zagotovitev sku-
pnega kreditnega (garancijskega) potencia-
la.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

– Obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 3,0%.

– Doba vračanja kredita je do največ 4
leta, z največ eno leto moratorija na odpla-
čilo glavnice.

2.2. Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na pod-
lagi notarskega sporazuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme ali zagotovitev trajnih
obratnih sredstev,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišč za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kri-
terije:

– gospodarske družbe, ki so v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) uvršče-
ne med majhna podjetja;

– samostojni podjetniki posamezniki;
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko

dejavnost kot pretežno dejavnost in se do-
datno ukvarjajo z dopolnilno ali dodatno de-
javnostjo;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin Razvojnega centra Sinergija – v Obči-
nah Moravske Toplice, Puconci, Cankova,
Šalovci, Hodoš;

– med viri financiranja imajo zagotovlje-
nih najmanj 30% lastnih sredstev;

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo, morajo imati status člana Garancijske-
ga sklada za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Prednost pri dodelitvi kreditov in garan-
cij bodo imeli projekti, ki bodo izpolnjevali
naslednje prednostne kriterije:

– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju;

– spodbujanje oziroma razvoj podjet-
ništva v kmetijstvu (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah);

– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje so-
dobnih tehnološko in ekološko neoporeč-
nih procesov;

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti in inovativnosti v podjetništvu;

– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva;

– razširitev poslovanja zasebnikov, ki
opravljajo propulzivne storitvene dejavnosti;

– povečanje zaposlovanja in ohranjanja
delovnih mest;

– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz;

– dejavnosti, ki sovpadajo z razvojnimi
usmeritvami matičnih občin.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz obrazca »Krediti/Ga-
rancije – vloga 2000«, ki ga prosilci dobijo
na naslednjih mestih:

– Razvojni center Sinergija, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, tel. 02/ 538-13-50;

– RRA Mura Murska Sobota, Lendavska
5/a, tel. 02/536-14-67.

Vlogi se priložijo naslednji dokumenti:
– opis investicije na predpisanem obraz-

cu (če zaprošeni znesek ne presega 3 mio
SIT), poslovni načrt ali investicijski elaborat
(če zaprošeni znesek presega 3 mio SIT);

– dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih (za gospodarske družbe BON-3);

– za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1, 1/2 potrjen od krajevno pri-
stojne izpostave DURS in potrdilo o premo-
ženjskem stanju kreditojemalca;

– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami in kopijo kartončka podpi-
snikov, registriranega pri APP;

– za fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-
tijstvom, dokazilo o statusu kmeta in potrdi-
lo upravnega organa o priglasitvi dopolnilne
dejavnosti;

– za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja;

– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi nameravanih del, če gre za na-
ložbo;

– davčno napoved za zadnji dve leti po-
slovanja z vsemi prilogami in zadnjo odloč-
bo o davku na dohodek iz dejavnosti za s.p.
oziroma bilanco stanja in uspeha za zadnji
dve leti poslovanja za gospodarske družbe;

– obvestilo Zavoda za statistiko o razvr-
stitvi dejavnosti in matično številko za go-
spodarske družbe.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na Razvojnem centru Sinergija, Kra-
njčeva ulica 3, Moravske Toplice ali pošlje-
jo po pošti na isti naslov.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do porabe sredstev.

8. Obdelava vlog: nepopolnih vlog komi-
sija ne bo obravnavala.

O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45
dneh od obravnave na komisiji.

Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-
čen.

9. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije dobijo prosilci na Razvojnem centru
Sinergija, Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
telefon 02/538-13-50. Kontaktni osebi sta
Renata Kočar in Tatjana Marič.

Regionalna razvojna agencija Mura
Murska Sobota

Garancijski sklad za Pomurje
Razvojni center Sinergija

Razvojni sklad »Sinergija«
Moravske Toplice
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Ob-33402
Mestna občina Celje – Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, objavlja na podlagi 6., 7., 39., 42. in 47.
člena zakona o stavbnih zemljiščih, 2., 5. in
7. člena pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali
oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v
lasti MOC (Ur. l. RS, št. 46/00) in skladno s
pogoji iz zazidalnega načrta Glazija (Ur. l.
SRS, št. 31/84, Ur. l. RS, št. 23/91,
69/93, 45/96 in 49/96) objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemlišča za
gradnjo poslovno stanovanjskega

objekta – severozahodni prizidek k
poslovno garažni hiši Glazija ob

Ljubljanski cesti v Celju
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče

na parceli št. 658/12 in 658/14, ZKV 631,
k.o. 1077 Celje, ki v naravi predstavlja dvo-
rišče in parkirišče v skupni izmeri 2.190
m2. Na omenjenih parcelah je iz severa ob
vzhodnem robu omogočen dovoz v širini
4,50 m do funkcionalnega objekta parc. št.
658/14.

Predviden objekt je poslovno stanovanj-
ski – delitev na poslovni in stanovanjski del
je mogoča horizontalno ali vertikalno, ven-
dar so zahtevane ločene vertikalne komuni-
kacije za posamezni del. Objekt je peteta-
žen (P + 4) z oblikovno izpostavljenim jugo-
zahodnim vogalom in odmikom od osred-
njega dela zahodne fasade garažne hiše –
zaradi dovoza in prezračevanja. Skupna
etažna površina znaša ca. 6.000 m2 bruto.

Izbrani kupec bo dolžan pred izdelavo
projektne dokumentacije v sodelovanju z
razpisovalcem, ki bo podal detajlnejše  ur-
banistične smernice in bo sodeloval pri iz-
boru, izvesti interni natečaj za izbor naju-
godnejše arhitekturne rešitve objekta z vsaj
tremi sodelujočimi avtorji.

2. Cena stavbnega zemljišča je izraču-
nana na dan 30. 6. 2000 in znaša:

– kupnina za zemljišče je 14,716.800
SIT;

– priprava in oprema stavbnega zem-
ljišča je 108,403.722 SIT.

Skupna cena stavbnega zemljišča za po-
slovno stanovanjski objekt znaša
123,120.522 SIT.

V tej ceni niso zajeti prispevki za priklju-
čitev na naprave individualne komunalne ra-
be ter fizična izvedba priključkov na sekun-
darno komunalno omrežje.

3. Ceno stavbnega zemljišča in stroškov
priprave in opreme stavbnega zemljišča je
kupec dolžan plačati v 15 dneh po podpisu
pogodbe.

4. Plačilo je potrebno zavarovati z banč-
no garancijo za celoten znesek kupnine, in
jo je potrebno predložiti ob sklenitvi pogod-
be.

5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik
v tem roku ne podpiše pogodbe, lahko raz-
pisovalec proda zemljišče drugemu ponud-
niku, vplačana varščina pa zapade v dobro
razpisovalcu.

6. Rok za pričetek gradnje je 8 mese-
cev, rok izgradnje pa 2 leti od dneva podpi-
sa pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča.

7. Davek na promet nepremičnin, ki se
plača samo od vrednosti zemljišča, stroške
notarskega zapisa in stroške izvedbe vpisa
lastništva v zemljiško knjigo plača izbrani
ponudnik.

8. Na podlagi geodetske odmere zem-
ljišča se opravi poračun morebitne razlike
kupnine za zemljišče in pripravo stavbnega
zemljišča, medtem ko se razlika za opremo
stavbnega zemljišča obračuna le v primeru,
da bodo dejanske izmere bruto koristnih
površin po projektu za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja večje od površin v tem razpi-
su.

9. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali od-
dajo v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
23. 8. 2000 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Celje – Zavod za planiranje in iz-
gradnjo, Trg Celjskih knezov 9, z oznako
“Za javni razpis – Poslovno stanovanjski ob-
jekt Glazija v Celju”, in s številko Uradnega
lista RS, v katerem je bil razpis objavljen. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša

5% od ponujene skupne cene stavbnega
zemljišča na ŽR 50700-630-8010105 –
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje (po-
nudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo raz-
pisovalec varščino vrnil v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika, izbranemu po-
nudniku pa bo razpisovalec vplačano varšči-
no vračunal v ceno ob plačilu);

– dokazila, ki prinašajo prednost pri iz-
boru – višja cena, krajši rok izvedbe, refe-
rence o izgradnji več kot 2.500 m2 poslov-
no-stanovanjskih objektov v zadnjih 5 letih.

10. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9 (drugo nadstropje) v ponedeljek,
dne 28. 8. 2000 ob 12. uri. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala komisija
za prodajo zemljišč in vse ponudnike obve-
stila o izboru najugodnejšega ponudnika v
10 dneh od dneva javnega odpiranja po-
nudb.

11. Vsa pojasnila in morebitni ogled lo-
kacije v zvezi z razpisom lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Mestne občine Celje, tel.
03/426 56 06, kontaktna oseba je g. Po-
lutnik.

Mestna občina Celje

Ob-33300
Občina Logatec, Režijski obrat za go-

spodarjenje s stavbnimi zemljišči objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Stavbno zemljišče:
– parc. št.: 323, v izmeri 3779 m2, vpi-

sana v zemljiškoknjižni vložek št. 1283 k.o.
Dol. Logatec,

– parc. št.: 1811 v izmeri 45 m2, vpisa-
na v zemljiškoknjižni vložek št. 737 k.o. Dol.
Logatec.

Izklicna cena: 8,850.000 SIT.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim po-

nudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudbe za nakup nepremičnin mora-

jo vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen na-

slov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;

– način in rok plačila ter način zavarova-
nja plačila;

– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek

prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun Občine Logatec, števil-
ka: 50110-630-810342. Najboljšemu po-
nudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.

Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratni-
co do vključno 19. 8. 2000 do 9. ure na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, pod oznako »Javni razpis Nepre-
mičnine – ne odpiraj!«.

Izbran bo najugodnejši ponudnik, ki bo
ponudil izklicno ali višjo ceno.

Prodajno pogodbo mora ponudnik skle-
niti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od po-
godbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zve-
zi s prenosom lastništva prodajane nepre-
mičnine nosi prodajalec.

Dodatne informacije lahko dobite pri Re-
žijskem obratu za gospodarjenje s stavbni-
mi zemljišči, Tržaška cesta 15, Logatec ali
na tel. 061/742-869.

Občina Logatec
Režijski obrat za gospodarjenje

s stavbnimi zemljišči

Št. 127/00 Ob-33168
1. Naročnik del je SPL, d.d., Franko-

panska 18A, Ljubljana, po pooblastilu.
2. Predmet javnega naročila so gradbe-

na vzdrževalna dela na poslovnostano-
vanjskem objektu Pod turnom 4, Ljub-
ljana, in to:

A) sanacija fasade objekta,
B) krovsko-kleparska dela na strehi

objekta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 10,500.000 SIT,
B) 13,500.000 SIT.
4. Pričetek del je 10 dni po podpisu po-

godbe o izvajanju del, dokončanje del je
glede na terminski plan ponudnika, predvi-
doma do 31. 11. 2000.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so vsebovana v razpisni dokumen-
taciji.



Stran 6426 / Št. 69 / 4. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Ponudniki morajo predložiti ponudbo
osebno ali po pošti priporočeno najkasneje
do 31. 8. 2000 do 15. ure na naslov SPL,
d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana s pripi-
som “Ponudba za objekt Pod Turnom 4 –
Ne odpiraj” in navedbo vrste del.

7. Javno odpiranje ponudb bo  5. 9.
2000 ob 9. uri na naslovu SPL, d.d., Fran-
kopanska 18A, Ljubljana, soba 008.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu
SLP d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana, re-
cepcija podjetja, z dokazilom o plačilu
8.000 SIT na ŽR 50100-601-13084.

SPL, d.d., Ljubljana

Objave
delniških družb

Ob-33312
V skladu z določili 15. in 34. člena statu-

ta družbe Emona blagovni center – plus
d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja

vpis
nove emisije delnic delniške družbe
Emona blagovni center – plus d.d.,
Ljubljana, v postopku odobrenega

povečanja kapitala družbe
in

poziv
za uveljavljanje prednostne pravice

nakupa teh delnic

1. Emona blagovni center – plus d.d.,
Ljubljana, objavlja v postopku odobrenega
povečanja kapitala družbe, vpis nove emisi-
je do 44.700 novih navadnih imenskih del-
nic delniške družbe Emona blagovni center
– plus d.d., Ljubljana, z nominalno vred-
nostjo 1.000,00 SIT. Prodajna cena delni-
ce je 4.092,74 SIT. Delnice nove emisije
se vplačajo s stvarnim vložkom delnicami
delniške družbe Emona blagovni center
d.d., Ljubljana, katerih knjigovodska vre-
dnost na dan 31. 12. 1999 je enaka prodaj-
ni ceni delnice družbe pooblaščenke v po-
stopku odobrenega povečanja kapitala. Sku-
pni emisijski znesek delnic nove emisije lah-
ko znaša do 44,700.000,00 SIT.

2. Skladno z določili statuta družbe lah-
ko dosedanji delničarji družbe Emona bla-
govni center – plus d.d., Ljubljana in udele-
ženci programa notranjega odkupa družbe
Emona blagovni center d.d., Ljubljana, uve-
ljavljajo prednostno pravico nakupa delnic iz
1. točke poziva v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva v Uradnem listu RS. V
enakem roku morajo vpisati na novo izdane
delnice, za katere uveljavljajo prednostno
pravico do nakupa.

3. Vplačilo delnic in podpis pogodb se
izvrši na sedežu družbe Emona blagovni
center – plus d.d., Ljubljana, v objavljenem
vpisnem roku iz 2. točke, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Vpisni rok je prekluziven.

Sklici skupščin

Št. 195 Ob-33157
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi, d.d., uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.,

ki bo dne 7. 9. 2000 ob 14. uri v prosto-
rih kinodvorane KOMPAS, Miklošičeva 38,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: ugotovi se sklepčnost skupščine,
za predsednika skupščine se izvoli Dušana
Povaleja.

Za preštevalki glasov se izvoli Janjo Pet-
kovšek in Barbaro Tekavec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem revizorske druž-
be.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1999 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske družbe Ernst
& Young, d.o.o. Ljubljana, v predloženem
besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ugo-
tovitvi in delitvi dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

1. Čisti dobiček družbe iz prejšnjih let
v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1999
znaša 322,487.115,92 SIT.

2. Čisti dobiček družbe za poslovno
leto 1999 znaša 3,290.173,19 SIT.

3. Skupni čisti dobiček družbe v višini
325,777.289,11 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje revizijsko družbo Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
in seznanitev skupščine z izvoljeno pred-
stavnico delavcev v nadzorni svet.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
1. Skupščina se seznani s preneha-

njem začasnega mandata člana nadzorne-
ga sveta Povalej Dušana, imenovanega s
sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, dne
15. 2. 2000, ki velja do sklica prve skupšči-
ne.

2. Skupščina izvoli novega člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev, Po-
valej Dušana.

4. Morebitne dodatne informacije dobi-
te vsak delovnik pri Zdenki Repič, na tel.
441-985.

Emona blagovni center – plus d.d.,
Ljubljana

uprava – direktorica
Zdenka Repič, univ. dipl. ekon. l. r.

3. Skupščina se seznani, da je svet
delavcev na seji dne 7. 4. razrešil predstav-
nika delavcev Aleksandra Klemenca in izvo-
lil predstavnico delavcev, Tatjano Labernik.

Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD- Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Dvorana bo odprta 15 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ljubljanski kinematografi, d.d.
direktor, Sergej Racman

Ob-33171
Na podlagi 15. člena statuta družbe Slo-

venijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljublja-
na, sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, d.d.,

ki bo v četrtek, 7. septembra 2000 ob
16. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Fran-
kopanska 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnika Draga Trbanca,
– za preštevalki glasov pa Natalijo Klop-

čič in Matejo Stanič Rudolf iz podjetja RR &
CO. d.o.o. Koper.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Poročilo o poslovanju za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina potrdi letno

poročilo za leto 1999, kateremu je dal nad-
zorni svet družbe pozitivno mnenje.
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3. Razporeditev rezultata za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-

ta 1999 v višini 195,308.517,02 SIT se ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta name-
ni za pokrivanje izgube iz leta 1998.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1998, v

nominalni višini 676,082.155,59 SIT, ki re-
valorizirana na dan 30. 6. 2000 znaša
727,464.399,41 SIT, se po predlogu upra-
ve in pozitivnem mnenju nadzornega sveta
pokriva iz naslednjih kategorij dobička in
kapitala; dobička iz leta 1999 v višini
195,308.517,02 SIT, revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala (delno) v višini
532,155.882,39 SIT, kar skupaj predstav-
lja za pokrivanje izgube 727,464.399,41
SIT.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000
se imenuje revizijsko hišo IN Revizija d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, predlagatelj sklepa pod 5. točko
pa le nadzorni svet.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno, naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja dru-
žbe na naslovu: Frankopanska 11, Ljublja-
na, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Slovenijavino, d.d.
uprava

Ob-33257
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be Pomurska založba, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota, uprava družbe vabi delni-
čarje na

6. sejo skupščine
družbe Pomurska založba, d.d.,

ki bo v petek 8. septembra ob 13. uri na
sedežu podjetja.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, da

je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolitev delovnih orga-
nov skupščine po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejem predlaganega
dnevnega reda.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 in revizijskega poročila za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1999, skupaj z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

5. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1999.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: sprejme se predlog uprave
za pokrivanje izgube za leto 1999.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja.

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo se doseda-
nji člani nadzornega sveta in izvolita se nova
člana nadzorneg sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini je potrebno dati v hrambo
na sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničar ali njegov pooblaščenec naj na-
javi svojo udeležbo na skupščini najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki. Udeležence prosimo, da se ob pri-
hodu na skupščino pred začetkom zaseda-
nja prijavijo v sprejemni pisarni skupščine,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzoč-
nost in prevzeli ustrezno gradivo. Popolno
gradivo za skupščino je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe pri Kolarič Olgi. Vab-
ljene prosimo, da v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine, svoje nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi ter ji s tem omogoči-
jo pravočasno pripravo njenih stališč. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bomo sklicali novo sejo skupščine z
enakim dnevnim redom dne 8. septembra
ob 18. uri. Na seji se bo odločalo ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Pomurska založba, d.d.,
Murska Sobota

uprava

Št. 18/2000 Ob-33258
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d., na

podlagi 7/3 člena statuta družbe sklicuje

5. sejo skupščine
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,

Glavni trg 43
Skupščina bo 6. 9. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni trg
43.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potr-
ditev predlaganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in zapisnikarja ter potrjuje
predlaganega notarja.

3. Letno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1999.

Predlog sklepa: letno poročilo uprave o
poslovanju v letu 1999 se sprejme.

4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za člane nadzor-
nega sveta:

1. Gino Kuserbanj,
2. Lojzeta Raška,
3. Danico Borovnik.

Štiri-letni mandat novoizvoljeni člani nad-
zornega sveta nastopijo z dnem 6. 9. 2000.
S tem dnem preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.

5. Razno.
Glasovnice se dvignejo na sedežu druž-

be, najmanj eno uro pred začetkom seje. V
tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe.

Če se ob prvem sklicu ne doseže sklepč-
nost, je ponovno zasedanje skupščine na
istem kraju pol ure kasneje. Na ponovnem
zasedanju skupšina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Kompas hoteli, Slovenj Gradec, d.d.

Št. 033/2000 Ob-33259
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in v smislu 37. in 38. člena
statuta družbe uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino
delničarjev Elma, TT, d.d.,

ki bo v torek, 5. 9. 2000 ob 13. uri v
sejni sobi družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Obravnava poslovnega poročila Elma

TT, d.d., in revizijskega poročila o računo-
vodskih izkazih za poslovno leto 1999.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.

4. Sprememba člana NS.
5. obravnava in sprejem sklepa o imeno-

vanju revizorja za poslovno leto 2000.
Predlogi sklepov:
AD 1)
Za predsednika skupščine se izvoli Ko-

sem Dušan.
V verifikacijsko komisijo se izvolita Božič

Ema in Meden Alenka.
Za notarja se pooblasti Kumar Nado.
AD 2)
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se sprejme poslovno
poročilo Elma TT, d.d., in revizijsko poroči-
lo o računovodskih izkazih za poslovno leto
1999.

AD 3)
Na predlog uprave in na podlagi mnenja

nadzornega sveta ostane čisti dobiček, ugo-
tovljen z zaključnim računom za leto 1999 v
znesku 10,206.503,09 SIT nerazporejen.

AD 4)
Skupščina sprejema na znanje izvolitev

novega člana NS s strani sveta delavcev, in
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sicer tako, da mandat preneha Grujovič Dra-
ganu in Jevšenak Josipu, novi član NS pa
bo Kokalj Stanislav, EMŠO
2304960500101.

Ugotovi se celotna sestava nadzornega
sveta:

– Mesec Branko,
– Brajdih Marjan,
– Kokalj Stanislav.
AD 5)
Na predlog nadzornega sveta se za revi-

zijsko družbo za revidiranje računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 imenuje revi-
zijska hiša RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 111.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 12. do 14.
ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v roku
7 dni po objavi tega dnevnega reda predlo-
ženi tajništvu uprave družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poob-
lastilo mora biti podano pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine ozi-
roma do 2. 9. 2000 do 14. ure pisno prija-
vijo svojo udeležbo na sedežu družbe v Ljub-
ljani, Cesta 24. junija 23 in so na dan 31. 8.
2000 vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi pred-
ajo v hrambo upravi družbe.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, poob-
laščenci delničarjev pa z osebnim dokum-
netom in pisnim pooblastilom.

Če skupščina do 13. ure ne bo sklepč-
na, bo začetek zasedanja predstavljen za
eno uro, skupščina pa bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Elma TT, d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-33260
Uprava družbe Stolarna Dobrepolje,

d.d., Podgorica 21, Videm Dobrepolje na
podlagi statuta družbe in v skladu z dolo-
čili zakona o gospodarskih družbah ski-
cuje

3. skupščino delniške družbe
Stolarna Dobrepolje, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 4. 9. 2000 ob
12. uri v prostorih družbe v Podgorici 21.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in dva preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval notar Kotar Marjan.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999 in revi-
zijskega poročila.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 po predlogu uprave, mnenju nadzor-
nega sveta in revizijskem poročilu.

3. Sprejem načina pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se pokrije izgu-
ba na predlagani način.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorsko družbo, ki

bo opravila revizijo poslovanja za leto 2000
se imenuje Ripro, d.o.o., Velenje.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta:

Predlog sklepa: sejnina za posamezne-
ga člana nadzornega sveta znaša 30.000
SIT, za predsednika 45.000 SIT za sejo.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, pri Jelki Babič.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 5. 8. 2000 vpisani v delniško
knjigo vodeno v družbi, oziroma pri KDD.

Stolarna Dobrepolje, d.d.,
Videm - Dobrepolje

Ob-33262
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.5. točke statuta Praši-
čereja Podgrad, d.d., Podgrad 38, Gornja
Radgona, uprava družbe sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Prašičereja Podgrad,

d.d.
za 6. 9. 2000 ob 13. uri na sedežu

družbe v Podgradu 38, Gornja Radgona.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in pre-

števalcev glasov, ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Kontarščak Kristjana in
za preštevalce glasov Cvetko Bračič, Janjo
Kozar in Sonjo Fridau.

Na skupščini bo navzoča notarka Danica
Hojs-Peršak.

2. Sprejem letnega pročila za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

mnenja nadzornega sveta in mnenja revizor-
ja sprejme “Letno poročilo uprave” za leto
1999.

3. Uporaba dobička iz poslovnih let
1996, 1998, 1999.

Predlog sklepa:
a) Nerazporejeni dobiček leta 1996, ki z

revalorizacijo na dan 31. 12. 1999 znaša
45,342.071,20 SIT se nameni za izplačilo
dividend.

b) Nerazporejeni dobiček leta 1998, ki z
revalorizacijo na dan 31. 12. 1999 znaša
46,805.941,31 SIT se odvede v rezerve
družbe.

c) Dobiček leta 1999, ki na dan 31. 12.
1999 znaša 81,537.241,03 SIT je bil v
znesku 40,768.620,51 SIT s sklepom upra-
ve razporejen v rezerve družbe, od ostanka
40,768.620,52 SIT se nameni
1,146.237,63 SIT za nagrade nadzornemu
svetu (oziroma 2% od mase dividend),
1,845.900  nagrade upravi, 5,000.000 SIT
se nameni v rezerve, 12,392.172,63 SIT
pa za dividende delničarjem, ostalih
20,384.310,26 SIT ostane nerazporejen.

Dividende delničarjem, nagrade nadzor-
nemu svetu in upravi se izplačajo 1/2 6.
11. 2000 in 1/2 3. 2. 2001. Dividende
delničarjem se izplačajo delničarjem po sta-
nju v delniški knjigi na dan 1. 9. 2000.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje let-
nih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja družbe za
poslovno leto 2000 revizijsko hišo AUDIT,
d.o.o., iz Murske Sobote, Lendavska 18.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo naj-
manj tri dni pred sejo skupščine. Poob-
laščenci so dolžni pooblastilo predložiti naj-
kasneje na dan skupščine in le tega deponi-
rati na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje isti dan v istih prostorih. Skupščina bo
v tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem na sedežu družbe vsak dan med
8. in 12. uro.

Opozorilo: prostor za zasedanje skupšči-
ne bo odprt 30 minut pred začetkom zase-
danja skupščine.

Prašičereja Podgrad, d.d.
uprava

Ob-33268
Na podlagi 40.člena statuta družbe SAP

-SERVO, mehanični obrati, d.d. uprava skli-
cuje

3. skupščino družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,

Ljubljana, Središka 4,
ki bo dne 5. 9. 2000 ob 14.30 na sede-

žu družbe v Ljubljani, Središka 4, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Izvoli se preštevalca glasov: Jožica Pu-
fek, Aleksander Seibert.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Katja Terčelj-Verovšek, univ. dipl. prav.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1998 ter ugotovitvi in razporeditvi čiste-
ga dobička iz leta 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

1. Ugotovljena izguba iz leta 1998 in
revalorizacijski popravek izgube skupaj zna-
šata 29,711.982,76 SIT in se pokrivata v
breme izrednih prihodkov leta 1999.

2. Čisti dobiček družbe iz leta 1999
znaša 28,818.452,62 SIT in se razporedi v
rezerve družbe.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic iz prostih rezerv družbe
za namene, ki jih določa 240. člen zakona
o gospodarskih družbah. Skupni nominalni
znesek vseh pridobljenih delnic za navede-
ne namene je omejen z višino 10% osnov-
nega kapitala družbe.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-
nice odloča uprava v skladu s sklepom skup-
ščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki jih
določi nadzorni svet.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje Ripro d.o.o., Velenje, Efenkova 61.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP-SERVO, d.d., Ljubljana
direktor

Franc Florjančič

Ob-33264
Uprava delniške družbe Kompas, turi-

stično podjetje, d.d., Ljubljana, Pražako-
va 4, sklicuje na podlagi 283. člena ZGD in
8. člena statuta družbe

redno skupščino družbe,
ki bo 4. 9. 2000 ob 11. uri, v Modrem

salonu hotela Union v Ljubljani.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine in ugotovitev sklep-
čnosti.

2. točka – Obravnava in sprejem letnega
poročila za leto 1999.

3. točka – Obravnava in sprejem predlo-
ga za pokrivanje izgube.

4. točka – Imenovanje revizorja družbe
za leto 2000.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifika-
cijske komisije.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se letno poročilo uprave za leto 1999.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljena iz-
guba preteklega poslovnega leta v višini
367,311.000 SIT se pokrije iz dobička te-
kočega poslovanja in poslovanja prihodnjih
let in z dezinvestiranjem.

K 4. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: kot pooblašče-
no revizorsko hišo družbe za leto 2000 se
imenuje revizijska družba ITEO – Abeceda,
d.o.o., Poslovna enota Ptuj.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
če svojo udeležbo na skupščini prijavijo pi-
sno najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine, ter da prispe prijava na sedež družbe
najkasneje do 1. 9. 2000.

V primeru nesklepčnosti skupščine se do-
loči ponovno zasedanje skupščine, ki bo iste-
ga dne, v istih prostorih, ob 11.30. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo delničarjem na

vpogled na sedežu družbe, v upravi družbe,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Kompas, d.d., Ljubljana

Št. 0445 Ob-33267

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 8.2.3. točke statuta del-
niške družbe Konfekcija Mont Kozje, Koz-
je 8, sklicuje uprava

5. redno skupščino,
ki bo v torek, 5. 9. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe Kozje 8 z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se Veljka Kolarja

za predsednika skupščine ter Žižek Marjeto
in Antona Bergleza za preštevalca glasov.

Skupščinski zapisnik vodi notar Pavel
Rojs.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1998 in 1999.

Predlog sklepa: skupna izguba v višini
127,205.770,28 SIT se pokrije v breme:

– rezerv: 26,391.400 SIT,
– revalorizacijskega popravka rezerv:

22,473.091,39 SIT,
– revalorizacijskega popravka osnovne-

ga kapitala: 78,341.278,89 SIT.
4. Imenovanje finančnega revizorja dru-

žbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

za leto 2000 se imenuje revizijska hiša
PricewaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe in izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
a) skupščina razreši člane nadzornega

sveta: Jožico Tominc, Wiegele Bogomila in
Marovt Ivana.

b) skupščina na novo izvoli člane nad-
zornega sveta: Jožico Tominc, Pirc Pavleta
in Peternelj Henrika za mandatno obdobje
4 leta.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 3.
točko sta uprava in nadzorni svet, pod 4. in
5. točko pa nadzorni svet.

Gradivo, ki je predlog obravnave in odlo-
čanja na skupščini, je vsem delničarjem na
vpogled pri upravi družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani v pisni obliki in obrazloženi in
oddani v 7 dneh po objavi sklica.

Delničarji, ki se osebno udeležijo skup-
ščine in glasovanja, morajo svojo udeležbo
prijaviti na sedežu družbe v pisni obliki vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

V istem času morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tudi pooblaščenci in izro-
čiti pooblastila delničarjev.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne uro kasneje, to
je ob 13. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Mont, d.d.
direktor družbe

Št. 231 Ob-33304
Na podlagi 46. člena statuta delniške

družbe Gradis GP Jesenice d.d. sklicujem

2. sejo skupščine družbe
Gradis GP Jesenice d.d.,

ki bo 6. septembra 2000 ob 12. uri, v
zgornjih prostorih restavracije Kazina na Je-
senicah, Cesta železarjev 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Alojza Skola, za preštevalki
glasov pa Dušico Tarman in Alenko Zupan.
Seji prisostvuje notarka Nada Svetina.
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3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1999.

4. Sprejem poslovnika o delu nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik nadzornega sveta v tekstu, ki ga je
predlagal nadzorni svet.

5. Poročilo o poslovanju družbe v prvem
polletju leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog direktorja
skupščina sprejme poročilo o poslovanju
družbe v prvem polletju leta 2000.

6. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa:
6.1. Na predlog direktorja in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta se zaradi
izvršitve konverzije terjatev za delnice druž-
be pogojno poveča osnovni kapital družbe
za skupaj 140,000.000 SIT, tako da po
izvršenem povečanju znaša 569,000.000
SIT. Povečanje osnovnega kapitala velja pod
odložnim pogojem, če je prisilna poravna-
va, uvedena dne 14. 3. 2000 pri Okrožnem
sodišču v Kranju s sklepom op.št. ST
12/2000 pravnomočno potrjena.

6.2. Zaradi povečanja osnovnega kapita-
la se izda novih 70.000 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsa-
ka. Skupna nominalna vrednost delnic nove
emisije znaša 140,000.000 SIT. Delnice no-
ve izdaje so prosto prenosljive in imajo ena-
ke lastnosti kot delnice prve izdaje.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki.

6.3. Prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev družbe do vpisa in vplačila novih
delnic se izključi.

6.4. Nove delnice bodo vpisali in s pre-
nosom terjatev do družbe vplačali in sicer:

– AMZS d.d. Ljubljana bo vpisal in s kon-
verzijo terjatve po posojilni pogodbi v višini
47,000.800 SIT vplačal in prevzel 42.728
novih delnic v skupni nominalni vrednosti
85,456.000 SIT;

– Merkur d.d. Kranj bo vpisal in s kon-
verzijo terjatve po posojilni pogodbi v višini
14,999.600 SIT vplačal in prevzel 13.636
novih delnic v skupni nominalni vrednosti
27,272.000 SIT;

– Chemo d.d. Ljubljana bo vpisal in s
konverzijo terjatve po posojilni pogodbi v
višini 14,999.600 SIT vplačal in prevzel
13.636 novih delnic v nominalni vrednosti
27,272.000 SIT.

Pogodbe o konverziji navedenih terjatev
za delnice so že podpisane in stopijo v ve-
ljavo z dnem pravnomočnosti potrditve pri-
silne poravnave.

Novi delničarji bodo delnice v postopku
konverzije vplačevali po ceni 1.100 SIT za
delnico.

7. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta ter čistopis sta-
tuta v predloženem besedilu.

8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
ob soglasju nadzornega sveta se določi sej-

nine za člane nadzornega sveta družbe v
naslednji višini: predsednik nadzornega sve-
ta – 40.000 SIT neto na sejo, člani nadzor-
nega sveta – 30.000 SIT neto na sejo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.

Upravičenci morajo svojo udeležbo naja-
viti upravi družbe najpozneje 3 dni pred sejo
skupščine.

Prostor, v katerem bo potekala seja
skupščine, bo odprt uro pred sejo. Glaso-
vanje bo potekalo z glasovnicami, ki jih bo-
do udeleženci prejeli ob prijavi pri vhodu v
prostor.

Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri z
istim dnevnim redom, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Gradivo je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v tajništvu vsak dan od 9.
do 13. ure.

Gradis GP Jesenice d.d.
uprava družbe

Št. 92/00 Ob-33306
Na podlagi točke 7.3 statuta VINAG, sa-

djarstvo in vinarstvo, d. d. Maribor, Trg svo-
bode 3, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe VINAG, sadjarstvo in

vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 8. 9. 2000, ob 11. uri, v

prostorih Prve vinoteke na Lentu, Usnjarska
10, v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predse-

dnik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav

Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na

podlagi pozitivnega mnenja revizijske hiše o
revidiranih računovodskih izkazih za leto
1999, nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo za leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave:

Izguba iz leta 1999, v znesku
45,003.518,05 SIT, se pokriva:

– iz rezerv v znesku 35,178.270,86 SIT;
– iz revalorizacije rezerv v znesku

5,512.435 SIT;
– iz dobička, ustvarjenega v letih 1996,

1997 in delno iz leta 1998 v znesku
3,723.932,09 SIT in

– iz revalorizacije dobička v znesku
588.880,10 SIT.

5. Odpoklic in volitve člana nadzornega
sveta zaradi odstopne izjave g. Verstovška.

Predlog sklepa nadzornega sveta: nad-
zorni svet predlaga skupščini odpoklic čla-
na nadzornega sveta Vita Verstovška na last-
no željo.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 2000 se imenuje
revizorsko družbo PricewaterhouseCoop-
ers, d.d., Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico

na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo na dan 5. 9. 2000.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo morabiti pisno in družbi dostavljeno vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine ter ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na vpo-
gled vsak delovni dan - v tajništvu na sedežu
družbe - v Mariboru, Trg svobode 3.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine s
priporočeno pošto pošljejo upravi utemelje-
ne nasprotne predloge in dopolnilne pred-
loge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne
in v istih prostorih. Skupščina bo v tem pri-
meru odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Opozorilo: prostor za zasedanje skup-
ščine bo odprt eno uro pred začetkom za-
sedanja skupščine.

VINAG, d.d.
direktor uprave

Borut Kruder

Ob-33307
Na podlagi 51. člena statuta delniške

družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, vas vabi-
mo na

8. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 6. septembra 2000 ob

12. uri v prostorih Športne loterije d.d., v
Ljubljani, Cigaletova 15/I.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: ugotovi se sklep-

čnost, izvoli se delovna telesa in notarja
skupščine po predlogu uprave.

2.  Sklep k 2. točki: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Sklep k 3. točki: imenovanje članov
nadzornega sveta, ki jim je iztekel mandat,
se ponovi.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je naj-
kasneje do 4. 9. 2000.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.

Gradivo za skupščino bo posredovano s
sklicem 22. redne seje nadzornega sveta
družbe.

Športna loterija, d.d.
Janez Bukovnik
direktor družbe

Št. 22-500 Ob-33334
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Šubičeva, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

4. skupščino
družbe Park-hiša Šubičeva, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9,
ki bo v petek 8. septembra 2000 ob

9. uri na sedežu družbe A1, d.d. na Vodo-
vodni 93 v Ljubljani ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe:

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1999.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-

ka.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999

v višini 113,920.641,05 SIT ostane neraz-
porejen.

b) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996, v revalorizirani višini
6,906.041,67 SIT na dan 31. 12. 1999,
se razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini
6,906.041,67 SIT.

c) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1997 v revalorizirani višini
105,283.732,76 SIT na dan 31. 12. 1999
se razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini
20,589.958,33 SIT.

– Udeležba uprave v dobičku v višini
1,374.800 SIT.

– Udeležbo članov nadzornega sveta v
dobičku v skupni višini 1,217.435,56 SIT
(za vsakega od članov 405,811,86 SIT).

– Razliko v višini 82,101.538,87 SIT, ki
ostane nerazporejena.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 30 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2000 se ime-
nuje družbo: IN Revizija d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

5 Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina vzame na znanje, da z

dnem 8. 9. 2000 na lastno željo, na podlagi
odstopne izjave, preneha mandat članu nad-
zornega sveta Petru Logarju.

2. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, se z dnem
8. 9. 2000 za mandat do konca mandata
ostalih članov nadzornega sveta, zastopni-
ka interesov delničarjev, izvoli Robert Vu-
ga.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce je, da delničar prijavi svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. Vse udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz so-
dnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. avgusta 2000 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 8. septembra 2000 ob
9.15. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Park-hiša Šubičeva, d.d.
uprava družbe

Št. 52/00 Ob-33336
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe A1,

d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in skladno z
določili zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje

4. skupščino
družbe A1, d.d, Ljubljana, Vodovodna

93
ki bo v petek 8. septembra 2000 ob

10.30 na sedežu družbe na Vodovodni 93
v Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe:

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar,

2. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1999.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-

ka.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999

v višini 439,035.222,39 SIT ostane neraz-
porejen.

b) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini
201,675.981,36 SIT na dan 31. 12. 1999
se razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini 158,220.000
SIT, kar predstavlja 9.000 SIT bruto na del-
nico.

– Udeležba uprave v dobičku v višini
7,911.000 SIT. Od navedenega zneska se
največ do 1/3 izplača v gotovini, razlika pa
v delnicah družbe. Za ceno delnice se
upošteva dosežena tržna cena pri namen-
skem odkupu teh delnic.

– Razliko v višini 35,544.981,36 SIT, ki
ostane nerazporejena.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 30 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2000 se ime-
nuje družbo: IN Revizija d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

5. Spremeni se statut družbe tako, da
se:

Predlog sklepa: dejavnost družbe se do-
polni in spremeni se statut po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce je, da delničar prijavi svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. Vse udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. avgusta 2000 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 8. septembra 2000 ob
10.45. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

A1, d.d.
uprava družbe
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Št. 339 Ob-33337
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Avtohi-

ša, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in skla-
dno z določili zakona o gospodarskih druž-
bah uprava družbe sklicuje

4. skupščino
družbe Avtohiša, d.d, Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v petek 8. septembra 2000 ob 11.

uri na sedežu družbe na Vodovodni 93 v
Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe:

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1999.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-

ka.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999

v višini 361,594.102,33 SIT ostane neraz-
porejen.

b) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini
111,391.798,12 SIT na dan 31. 12. 1999
se razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini 14,868.000
SIT, kar predstavlja 6.000 SIT bruto na del-
nico.

– Udeležba uprave v dobičku v višini
743.400 SIT.

– Razliko v višini 95,780.398,12 SIT, ki
ostane nerazporejena.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 30 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2000 se ime-
nuje družbo: IN Revizija d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

5. Spremeni se statut družbe tako, da
se:

Predlog sklepa: spremeni se statut druž-
be tako, da se v tč. 3.2 popravi že obstoje-
ča registrirana dejavnost, ki se glasi:

74.30 (štiriinsedemdeset/trideset)
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce je, da delničar prijavi svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. Vse udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. avgusta 2000 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 8. septembra 2000 ob
11.15. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Avtohiša, d.d.
uprava družba

Št. 33-400 Ob-33338
Na podlagi 7.3 tč. statuta družbe Park-hi-

ša Trdinova, d.d., Ljubljana, Trdinova 9 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

4. skupščino
družbe Park-hiša Trdinova, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 9,
ki bo v petek 8. septembra 2000 ob

9.30 na sedežu družbe A1, d.d. na Vodovo-
dni 93 v Ljubljani ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe:

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1999.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobič-

ka.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999

v višini 96,833.527,58 SIT ostane neraz-
porejen.

b) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini
535.894,93 SIT na dan 31. 12. 1999 se
razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini 535.894,93
SIT.

c) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1997 v revalorizirani višini
69,257.831,09 SIT na dan 31. 12. 1999:

– Izplačilo dividend v višini
47,371.105,07 SIT.

– Udeležba uprave v dobičku v višini
2,395.350 SIT.

– Udeležbo članov nadzornega sveta v
dobičku v skupni višini 1,217.435,56 SIT
(za vsakega od članov 405.811,86 SIT).

– Razliko v višini 18,273.940,46 SIT, ki
ostane nerazporejena.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 30 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2000 se ime-
nuje družbo: IN Revizija d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina vzame na znanje, da z

dnem 8. 9. 2000 na lastno željo, na podlagi
odstopne izjave, preneha mandat članu nad-
zornega sveta Veri Pirc Turk.

2. Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se z dnem
8. 9. 2000 za mandat do konca mandata
ostalih članov nadzornega sveta, zastopni-
ka interesov delničarjev, izvoli Robert Vuga.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce je, da delničar prijavi svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. Vse udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. avgusta 2000 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 8. septembra 2000 ob
9.45. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Park-hiša Trdinova, d.d.
uprava družbe

Št. 1340 Ob-33339
Na podlagi 7.3 tč statuta družbe Avtohi-

ša REAL, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

4. skupščino
družbe Avtohiša REAL, d.d., Ljubljana,

Vodovodna 93,
ki bo v petek 8. septembra 2000 ob

10. uri na sedežu družbe na Vodovodni 93
v Ljubljani ter predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe:

Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan

Kecman,
– preštevalka glasov: Margareta Barle,
– notar: na seji navzoč vabljeni notar.
2. Letno poročilo uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1999.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega do-

bička.
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Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček iz poslovnega leta 1999

v višini 146,114.165,32 SIT na dan 31. 12.
1999 se razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini
29,049.403,46 SIT,

– Razliko v višini 117,064.761,86 SIT,
ki ostane nerazporejena.

b) Ostanek nerazporejenega čistega do-
bička iz l. 1996 v revalorizirani višini
6,032.596,54 SIT na dan 31. 12. 1999 se
razporedi za:

– Izplačilo dividend v višini
6,032.596,54 SIT.

Dividende se izplačajo lastnikom delnic
na dan skupščine in sicer v roku 30 dni po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2000 se ime-
nuje družbo: IN Revizija d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

5. Spremeni se statut družbe tako, da
se:

Predlog sklepa: dejavnost družbe se do-
polni in spremeni se statut po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina vzame na znanje, da z

dnem 8. 9. 2000 na lastno željo, na podlagi
odstopne izjave, preneha mandat članu nad-
zornega sveta Petru Logarju.

2. Za novega člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev, se z dnem
8. 9. 2000 za mandat do konca mandata
ostalih članov nadzornega sveta, zastopni-
ka interesov delničarjev, izvoli Primož Buti-
nar.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pogoj za udeležbo na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravi-
ce je, da delničar prijavi svojo udeležbo naj-
kasneje tri dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be. Vse udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu vsak de-
lavnik od 4. avgusta 2000 naprej od 9. do
12. ure.

Delničar lahko da svoje nasprotne pred-
loge ali dopolnitve k posameznim točkam
dnevnega reda pisno upravi v sedmih dneh
po objavi sklica priporočeno po pošti ali
neposredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna se ponovno zasedanje (drugi sklic)
določi na isti dan 8. septembra 2000 ob
10.15. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Avtohiša REAL, d.d.
uprava družbe

Ob-33416
V skladu z določili ZGD in statuta del-

niške družbe Art Optika, d.d., sklicujem

6. skupščino
delniške družbe Art Optika, d.d.,

ki bo v četrtek, 7. septembra 2000, s
pričetkom ob 11. uri v prostorih Art Optike,
d.d., Jurčičeva ulica 6 v Mariboru, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine imenuje Violeto Vogri-
nec ter za preštevalki glasov Nado Vezjak in
Bredo Krajnčič. Seji bo prisostvovala va-
bljena notarka Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za poslovno leto
1999 z mnenjem revizorja v predloženem
besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob mnenju nadzornega sveta se sprejme
sklep, da se izguba družbe Art Optika, d.d.,
iz leta 1999 v višini 32,735.019,34 SIT
pokrije delno iz preostanka rezerv to je
8,976.000 SIT in iz revalorizacije rezerv v
znesku 7,024.000 SIT, kar znese skupaj
16,000.000 SIT. Ostanek izgube v znesku
16,735.019,34 SIT pa bomo morali pokri-
vati iz poslovanja.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2000 imenuje revizijska družba Podboršek,
Revizijska družba, k.d.

5. Obravnava in sprejetje sklepa o pri-
pojitvi družbe Art Frames, d.o.o., kot prev-
zete družbe k delniški družbi Art Optika,
d.d., kot prevzemni družbi.

Predlog sklepa:
1. Družbi, in sicer družba Art Optika,

d.d., s sedežem v Mariboru, Jurčičeva ulica
6, ki je vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Mariboru pod številko vložka
1/01473/00 in družba Art Frames, d.o.o., s
sedežem v Mariboru, Jurčičeva 6, ki je vpisa-
na v sodni register Okrožnega sodišča v Mar-
iboru pod številko vložka 1/10339/00, se
združita tako, da se družba Art Frames,
d.o.o., kot prevzeta družba pripoji k družbi
Art Optika, d.d., kot prevzemni družbi.

2. Osnovni kapital prevzemne družbe
Art Optika, d.d., ostane nespremenjen.

3. Delavci prevzete družbe Art Fra-
mes, d.o.o., se razporedijo v prevzemno
družbo Art Optika, d.d.

4. Z vpisom pripojitve v sodni register
prevzeta družba Art Frames, d.o.o., prene-
ha obstajati.

6. Potrditev pogodbe o pripojitvi družbe
Art Frames, d.o.o., kot prevzete družbe k
delniški družbi Art Optika, d.d., kot prev-
zemni družbi.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se potrdi pogodba o pri-
pojitvi družbe Art Frames, d.o.o., kot prev-
zete družbe k delniški družbi Art Optika,

d.d., kot prevzemni družbi, in sicer v tekstu
in vsebini, kot izhaja iz priloge številka 1
tega sklepa.

7. Obravnava in sprejem sklepa o usta-
novitvi skada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skladno z določbami
240. do 245. člena zakona o gospodarskih
družbah se sprejme sklep o oblikovanju
sklada lastnih delnic v višini 10% nominalne
vrednosti od osnovnega kapitala družbe Art
Optika, d.d.

8. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjo
članico nadzornega sveta Eriko Sande. Za
novega člana nadzornega sveta se z dnem
zasedanja skupščine izvoli Žarka Tudjo.

9. Obravnava in sprejem sklepa o do-
polnitvah in spremembah statuta delniške
družbe Art Optika, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
in spremembe statuta delniške družbe Art
Optika, d.d., v predlagani vsebini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali priporočeno po-
šiljko dostavijo najmanj pet dni pred zase-
danjem skupščine na sedež družbe v Mari-
boru, Jurčičeva ulica 6.

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.

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 za skupščino s predlogi sklepov
vključno s predlaganimi dopolnitvami in
spremembami statuta je na vpogled delni-
čarjem na upravi družbe pri direktorju, v
Mariboru, Jurčičeva ulica 6, vsak delovnik
od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine dalje do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Art Optika, d.d.,
direktor Bojan Komočar

Ob-33263
Na podlagi 7.7. točke statuta družbe

Gruda export-import, mednarodna družba
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in sve-
tovanje, d.d., Tržaška 132, Ljubljana, upra-
va družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Gruda export-import,

mednarodna družba za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje in svetovanje, d.d.,

Tržaška 132, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 4. 9. 2000 ob 10. uri

na sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška 132.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog sklepa upra-

ve in nadzornega sveta se za predsednico
skupščine imenuje Andrejo Smolič, za pre-
števalki glasov pa Heleno Hren in Katarino
Berdnik-Kurent.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička ozi-
roma pokrivanju izgube družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep o delitvi
dobička: čisti dobiček poslovnega leta
1999 v višini 37,151.206,87 SIT se razpo-
redi v rezerve družbe.

5. Združitev s pripojitvijo družbe Gruda
Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes, d.d., trže-
nje in inženiring, Šentjur.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednja sklepa:

5.1. Sklep o združitvi s pripojitvijo druž-
be Gruda Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes,
d.d., Šentjur.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o zdru-
žitvi s pripojitvijo družbe Gruda Ljubljana,
d.d., k družbi Jurmes, d.d., Šentjur, s poro-
čilom uprave in revizijskim poročilom o pri-
pojitvi iz julija 2000, ki ga je izdelala poob-
laščena revizijska hiša Audit Družba za revi-
zijo in svetovanje, d.o.o., Murska Sobota.

Pripojitev stopi v veljavo z dnem vpisa v
sodni register, uporablja pa se od 1. 10.
2000 dalje.

5.2. Sklep o potrditvi pogodbe o združi-
tvi s pripojitvijo družbe Gruda Ljubljana, d.d.,
k družbi Jurmes, d.d., Šentjur.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
trditvi pogodbe o združitvi s pripojitvijo druž-
be Gruda Ljubljana, d.d., k družbi Jurmes,
d.d., Šentjur.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijsko hišo Audit Druž-
ba za revizijo in svetovanje d.o.o., Murska
Sobota.

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 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino. Kot datum prijave
se šteje datum, ko je družba prejela obve-
stilo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak dan od 10. do 12.
ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gruda export-import, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Nasprotni predlog

Ob-33256
Na podlagi 287. in 288. člena ZGD upra-

va družbe Mercator-Jelša, d.d., Aškerčev
trg 14, Šmarje pri Jelšah, objavlja

nasprotne predloge

delničarja Zvonka Peperka, Rimska c.
8, Šmarje pri Jelšah, k 4. redni skupščini
družbe, ki bo dne 14. 8. 2000, ter obvešča
delničarje o svojem stališču.

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda: skupščina ne sprejme revidiranega let-
nega poročila za leto 1999.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda: izguba v višini 32,407.000 SIT v letu
1999 se pokrije v breme družbe Mercator
– SVS, d.d., iz naslova 11. člena statuta
Mercator-Jelša, d.d.

Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega
reda: Mercator-Jelša, d.d., ostane samo-
stojna pravna oseba.

Nasprotni predlog k 6. točki dnevnega
reda: izstopajočim delničarjem se po njihovi
izbiri zagotovi primerna odpravnina, in sicer
denarno izplačilo v višini 50.000 SIT za eno
delnico Mercator-Jelša, d.d., ali delnice
glavne družbe Mercator-SVS, d.d., v ra-
zmerju 2,2199 delnice družbe Mercator-
SVS, d.d., za eno delnico Mercator-Jelša,
d.d.

Stališče uprave: uprava meni, da so nas-
protni predlogi neutemeljeni. Revidirano po-
ročilo za leto 1999 je pripravila revizijska
družba na podlagi pravil stroke, delničar pa
tudi ni navedel razlogov, zakaj jo izpodbija.
Izguba družbe se lahko pokrije le v breme
rezerv družbe, ne pa v breme druge dru-
žbe. S sprejetim sklepom o vključitvi v glav-
no družbo Mercator-SVS, d.d., družba ohra-
ni pravno samostojnost. Učinek sprejetega
sklepa je le v tem, da glavna družba posta-
ne edini delničar Mercator-Jelše, d.d. Vre-
dnost odpravnine in določitev menjalnega
razmerja je ugotovljena na podlagi lastni-
škega kapitala po metodah, ki so v skladu s
pravili stroke.

Mercator-Jelša, d.d.
direktor

Marjan Babič, univ. dipl. ekon.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3073-5/99-63 Ob-33158
Telekom Slovenije je zlorabil svoj prevla-

dujoči položaj na trgu govorne telefonije v
Republiki Sloveniji, s tem, da je dne 3. 3.
1999 z dopisom, naslovljenim na ABM, ter
dodatno na sestanku dne 16. 4. 1999 neu-
temeljeno zavrnil ponudbo le-tega z dne 28.
1. 1999 za poslovno sodelovanje oziroma
vključitev njihovega CD ROM-a, na katerem
je program za dostop do interneta, v paket
ISDN 3000, ki ga trži Telekom Slovenije,
pri tem pa je Telekom Slovenije v paket
ISDN 3000 že prej vključil CD ROM Si-
OL-a, takrat poslovne enote v sestavi Tele-
koma Slovenije, sedaj pa samostojne prav-
ne osebe pod firmo SiOL d.o.o. v izključni
lasti Telekoma Slovenije, s čimer je neute-
meljeno diskriminiral ABM in le temu pov-
zročil poslovno škodo, kar predstavlja deja-
nje zlorabe prevladujočega položaja iz 11.
člena ZVK.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-7/00-24 Ob-33349
Urad priglašeni koncentraciji podjetij

DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, ki ga zastopa pred-
sednik uprave Bojan Petan (v nadaljevanju:
DZS d.d.), in Tehniške založbe Sloveni-
je, založništvo in tehnična kultura, d.d.,
Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, ki jo za-
stopa direktorica Irena Junkar (v nadaljeva-
nju: TZS d.d.) ne nasprotuje in izjavlja, da je
skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-25/00-3 Ob-33359
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: urad) je  dne 28. 7.
2000 na podlagi četrtega odstavka 38. čle-
na zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Poslovni sistem Mercator d.d., Du-
najska c. 107, Ljubljana in Potrošnik
d.d., Kocenova 2a, Celje, ker je ugotovil,
da je izkazan resen sum glede njene skla-
dnosti s pravili konkurence. Koncentracija
se bo izvedla s podpisom pogodbe o obvla-
dovanju ter nakupom delnic podjetja Potro-
šnik, d.d., s strani podjetja Poslovni sistem
Mercator d.d.

Nameravana koncentracija naj bi se iz-
vedla na upoštevnem trgu trgovine ne de-
belo in trgovine na drobno s predmeti za
vsakdanjo rabo.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
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nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-24/00-3 Ob-33429
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
skupne priglasitve koncentracije dne 31. 7.
2000 izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij JATA,
proizvodna in trgovska družba d.d., Hla-
dilniška pot 34, Ljubljana in Tovarna kr-
mil Žalec, d.d., Vrečerjeva ulica 13, Ža-
lec, skladna s pravili konkurence in da ji
urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s pripojitvi-
jo podjetja TKŽ, d.d., k družbi JATA d.d., in
sicer s  pogojnim povečanjem kapitala do
50% osnovnega kapitala.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga proizvodnje in prodaje piščančjega me-
sa in piščančjih izdelkov, proizvodnje in pro-
daje puranjega mesa in puranjih izdelkov ter
proizvodnje in prodaje krmil za domače ži-
vali, in ob upoštevanju dejstva, da gre za
vertikalno koncentracijo podjetij, ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskla-
dna s pravili konkurence.

Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Ob-33265
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo stanovanj

Predmet prodaje so nezasedena  in za-
sedena stanovanja v večstanovanjskih hi-
šah v Idriji in Sp. Idriji, in sicer:

1. Enosobno stanovanje na Rudarski 10,
Idrija, v skupni izmeri 32,18 m2. Izklicna
cena 1,334.362 SIT. Stanovanje je neza-
sedeno.

2. Enosobno stanovanje v Lapajnetovi
23, Idrija, v skupni izmeri 39 m2. Izklicna
cena 3,860.825 SIT. Stanovanje je neza-
sedeno.

3. Dvosobno stanovanje v Beblerjevi uli-
ci št. 2, Idrija, v skupni izmeri 43,69 m2.
Izklicna cena 5,136.996 SIT. Stanovanje je
nezasedeno in deloma opremljeno.

4. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 38,47 m2. Izklicna
cena 1,595.191 SIT. Najemna pogodba je
pretekla, stanovanje še ni izpraznjeno.

5. Dvosobno stanovanje v Arkovi 34, Idri-
ja, v skupni izmeri 50,10 m2. Izklicna cena

2,323.304 SIT. Najemna pogodba je pre-
tekla, stanovanje še ni izpraznjeno.

6. Dvosobno stanovanje v Partizanski
15, Idrija, v skupni izmeri 47,80 m2. Izklic-
na cena 2,326.120 SIT. Najemna pogodba
je pretekla, stanovanje še ni izpraznjeno.

7. Trisobno stanovanje v Šolski 3, Sp.
Idrija, v skupni izmeri 82,19 m2. Izklicna
cena 5,827.101 SIT. Najemna pogodba je
pretekla, stanovanje še ni izpraznjeno.

8. Garsonjero v Arkovi 10, Idrija, v skup-
ni izmeri 27,73 m2. Izklicna cena
2,710.360 SIT. Stanovanje je zasedeno.

9. Garsonjero v Arkovi 10, Idrija, v skup-
ni izmeri 26,11 m2. Izklicna cena
2,675.695 SIT. Stanovanje je zasedeno.

10. Garsonjero v Lapajnetovi 23, Idrija,
v skupni izmeri 23,35 m2. Izklicna cena
2,594.125 SIT. Stanovanje je zasedeno.

11. Garsonjero v Lapajnetovi 27, Idrija,
v skupni izmeri 25,15 m2. Izklicna cena
2,573.659 SIT. Stanovanje je zasedeno.

12. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija,
v skupni izmeri 23,46 m2. Izklicna cena
1,504.976 SIT. Stanovanje je zasedeno.

13. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija,
v skupni izmeri 24,62 m2. Izklicna cena
1,579.391 SIT. Stanovanje je zasedeno.

14. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija,
v skupni izmeri 24,62 m2. Izklicna cena
1,579.391 SIT. Stanovanje je zasedeno.

15. Enosobno stanovanje v Arkovi 10,
Idrija, v skupni izmeri 40,85 m2. Izklicna
cena 3,903.621 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

16. Enosobno stanovanje v Lapajnetovi
27, Idrija, v skupni izmeri 38,55 m2. Izklic-
na cena 3,860.825 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

17. Enosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 37,07 m2. Izklicna
cena 1,771.634 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

18. Enosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 34,02 m2. Izklicna
cena 1,625.869 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

19. Enosobno stanovanje v Rožni 19,
Idrija, v skupni izmeri 54,36 m2. Izklicna
cena 2,360.806 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

20. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 43,92 m2. Izklicna
cena 1,821.179 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

21. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 43,92 m2. Izklicna
cena 1,821.179 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

22. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 47,82 m2. Izklicna
cena 1,878.590 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

23. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,65 m2. Izklicna
cena 1,950.481 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

24. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,65 m2. Izklicna
cena 1,950.481 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

25. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,88 m2. Izklicna
cena 1,959.517 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

26. Enosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 36,69 m2. Izklicna
cena 1,521.381 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

27. Enosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 36,69 m2. Izklicna
cena 1,521.381 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

28. Enosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 36,69 m2. Izklicna
cena 1,521.381 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

29. Enosobno stanovanje v Triglavski
20, Idrija, v skupni izmeri 40,46 m2. Izklic-
na cena 4,095.808 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

30. Dvosobno stanovanje v ulici Pot sv.
Antona 23, Idrija, v skupni izmeri 42,49 m2.
Izklicna cena 4,773.985 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

31. Dvosobno stanovanje v ulici Pot sv.
Antona 25, Idrija, v skupni izmeri 47,61 m2.
Izklicna cena 5,141.550 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

32. Dvosobno stanovanje v Gradnikovi
6, Idrija, v skupni izmeri 63,17 m2. Izklicna
cena 2,343.806 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

33. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 49,42 m2.
Izklicna cena 4,841.672 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

34. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 48,94 m2.
Izklicna cena 4,794.646 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

35. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 50,11 m2.
Izklicna cena 4,909.271 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

36. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 52,21 m2.
Izklicna cena 5,058.068 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

37. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 50,27 m2.
Izklicna cena 4,924.946 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

38. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 49,34 m2.
Izklicna cena 4,833.835 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

39. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 50,07 m2.
Izklicna cena 4,905.353 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

40. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 49,46 m2.
Izklicna cena 4,845.591 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

41. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 48,81 m2.
Izklicna cena 4,835.142 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

42. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 48,98 m2.
Izklicna cena 4,851.983 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

43. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 11, Idrija, v skupni izmeri 47,00
m2. Izklicna cena 2,092.427 SIT. Stanova-
nje je zasedeno.

44. Dvosobno stanovanje v Arkovi 35,
Idrija, v skupni izmeri 44,95 m2. Izklicna ce-
na 2,099.188 SIT. Stanovanje je zasedeno.
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45. Dvosobno stanovanje v Arkovi 36,
Idrija, v skupni izmeri 44,25 m2. Izklicna
cena 2,066.498 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

46. Dvosobno stanovanje v Arkovi 40,
Idrija, v skupni izmeri 44,95 m2. Izklicna
cena 2,099.188 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

47. Dvosobno stanovanje v Arkovi 45,
Idrija, v skupni izmeri 46,88 m2. Izklicna
cena 2,342.703 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

48. Dvosobno stanovanje v Arkovi 45,
Idrija, v skupni izmeri 53,74 m2. Izklicna
cena 2,685.514 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

49. Dvosobno stanovanje v ulici Sv. Bar-
bare 13, Idrija, v skupni izmeri 71,42 m2.
Izklicna cena 5,166.562 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

50. Dvosobno stanovanje v Partizanski
15, Idrija, v skupni izmeri 47,83 m2. Izklic-
na cena 2,327.581 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

51. Dvosobno stanovanje v Lapajnetovi
13, Idrija, v skupni izmeri 63,45 m2. Izklic-
na cena 5,454.971 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

52. Dvosobno stanovanje v Lapajnetovi
25, Idrija, v skupni izmeri 62,50 m2. Izklic-
na cena 5,373.324 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

53. Dvosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 39,25 m2. Izklicna
cena 1,875.818 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

54. Dvosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 42,97 m2. Izklicna
cena 2,053.602 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

55. Dvosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 44,58 m2. Izklicna
cena 1,848.546 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

56. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi 16,
Idrija, v skupni izmeri 45,67 m2. Izklicna ce-
na 1,794.128 SIT. Stanovanje je zasedeno.

57. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi
18, Idrija, v skupni izmeri 50,99 m2. Izklic-
na cena 1,891.901 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

58. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi
18, Idrija, v skupni izmeri 59,73 m2. Izklic-
na cena 2,151.043 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

59. Dvosobno stanovanje na Trgu Sv.
Ahacija 6, Idrija, v skupni izmeri 48,80 m2.
Izklicna cena 2,401.381 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

60. Dvosobno stanovanje na trgu Sv.
Ahacija 8, Idrija, v skupni izmeri 84,42 m2.
Izklicna cena 3,831.951 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

61. Dvosobno stanovanje v Triglavski
25, Idrija, v skupni izmeri 49,47 m2. Izklic-
na cena 3,551.182 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

62. Dvosobno stanovanje v Vodnikovi
14, Idrija, v skupni izmeri 46,53 m2. Izklic-
na cena 2,690.596 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

63. Dvosobno stanovanje v Vodnikovi
14, Idrija, v skupni izmeri 52,12 m2. Izklic-
na cena 2,843.310 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

64. Dvosobno stanovanje v Beblerjevi 4,
Idrija, v skupni izmeri 44,46 m2. Izklicna
cena 5,227.531 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

65. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 48,82 m2.
Izklicna cena 4,835.031 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

66. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 48,94 m2.
Izklicna cena 4,846.915 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

67. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 49,45 m2.
Izklicna cena 4,855.376 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

68. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 49,90 m2.
Izklicna cena 4,845.139 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

69. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 50,33 m2.
Izklicna cena 4,832.012 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

70. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 49,45 m2.
Izklicna cena 4,747.527 SIT. Stanovanje je
zasedeno.

71. Dvosobno stanovanje v ulici Otona
Župančiča 1, Idrija, v skupni izmeri 45,12
m2. Izklicna cena 1,998.869 SIT. Stanova-
nje je zasedeno.

72. Trisobno stanovanje v Grilčevi 22,
Idrija, v skupni izmeri 73,60 m2. Izklicna
cena 8,224.180 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

73. Trisobno stanovanje v Šolski 7, Sp.
Idrija, v skupni izmeri 62,38 m2. Izklicna cena
32,810.323 SIT. Stanovanje je zasedeno.

74. Trisobno stanovanje v Triglavski 3,
Idrija, v skupni izmeri 70,03 m2. Izklicna
cena 7,745.230 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

75. Štirisobno stanovanje v Kosovelovi
8, Idrija, v skupni izmeri 92,55 m2. Izklicna
cena 16,989.180 SIT. Stanovanje je zase-
deno.

76. Štirisobno stanovanje v Kosovelovi
8, Idrija, v skupni izmeri 102,75 m2. Izklic-
na cena 19,040.123 SIT. Stanovanje je za-
sedeno.

Izklicne cene so določene na podlagi
cenitve pooblaščenega cenilca nepremič-
nin Vlade Republike Slovenije za državno
premoženje za leto 2000.

Najnižji znesek višanja je 10.000 SIT.
Javna dražba bo v ponedeljek, dne 4. 9.

2000 ob 10. uri v sejni sobi na sedežu
prodajalca (Arkova 43 - soba št. 16).

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo pro-
dajalcu pred pričetkom dražbe predložiti iz-
pisek iz sodnega registra, fizične pa potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije.
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pri-
četkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene stanovanja za katerega nameravajo li-
citirati, na žiro račun prodajalca, št.
52020-601-13705 – Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju, d.o.o., in o vplačilu pred-
ložiti potrdilo pred pričetkom dražbe.
Neuspelemu dražitelju bo varščina vrnjena v
osmih dneh po opravljeni dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Preo-
stali del kupnine mora kupec plačati v roku
8 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varšči-
na v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(davek, stroške overovitve, stroške vpisa v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
od 16. 8. 2000 do dneva dražbe med 8. in
12. uro na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu, univ. dipl. inž. geol.
osebno, ali po tel. 065/73-811. Ogled
praznih stanovanj je mogoč vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

HEBO d.o.o., Cesta Ceneta Štuparja
106, Ljubljana-Črnuče, štampiljko pravoko-
tne oblike z vsebino: HEBO Podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke uslu-
ge, d.o.o., Lj.-Črnuče, C. Ceneta Štuparja
106. gns-31878

ZASLON d.o.o., Pot na Hreše 5, Ljublja-
na, štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
i ZASLON, ZASLON d.o.o. LJUBLJANA.
gny-31847

Priglasitveni list

Anzel Ana, Koroška cesta 77, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-
1696/95, izdan dne 8. 5. 1995.
gnz-31446

Elektroinštalacije Metod Zabret s.p., Bo-
bovek 2/a, Kranj, priglasitveni list, opravi-
lna št. 18-1324/94, izdan dne 28. 12.
1994. gnh-31914

Horvat Frida s.p., Polana 40, Puconci,
priglasitveni list, opravilna št. 36-1107/94,
izdan dne 31. 12. 1994. gnu-31826

Klobučar Rudi, Postaja 23, Mirna Peč,
priglasitveni list, opravilna št. 381721-95.
gnv-31750

Krajnc Aleš, Fazanska 5, Portorož - Por-
torose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
016086, izdana dne 6. 3. 1995.
gny-31447

Perak Stipo, Ljubljanska cesta 3/d, Ka-
mnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-
0263/94, izdan dne 13. 5. 1994.
gnt-31727
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Potne listine

Bagari Tina, Zdešarjeva 3, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 886587, izdala UE Ljubljana.
gny-31872

Bajrić Sabina, Slovenska cesta 19, Spo-
dnja Idrija, potni list, št. BA 838889, izdala
UE Idrija. gnw-31903

Barba Damijan, Sergeja Mašere 7, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 95923, izdala UE Koper.
gnc-31794

Barbka Muha, Viška cesta 69/c, Ljublja-
na, potni list, št. BA 521377, izdala UE
Ljubljana. gne-31692

Batistič Rafael, Rožna ulica 7, Kranj, po-
tni list, št. BA 026003, izdala UE Kranj.
gnn-31608

Beganović Denis, Alma Vivoda ulica 1,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 575079,
izdala UE Piran. gnr-31604

Benko Damijan, Ulica Ivana Suliča 8/a,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 22415, izdala UE Nova Gorica.
gnv-31675

Bizjak Tina, Pod kostanji 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 663038, izdala UE Ljublja-
na. gnw-31774

Bizjan Janko, Polje cesta VI/6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 114450, izdala UE
Ljubljana. gnq-31509

Brečko Dejan, Prešna Loka 3, Sevnica,
potni list, št. BA 642914, izdala UE Sevni-
ca. gnb-31695

Bricelj Mitja, Ig 445, Ig, potni list, št. BA
719856, izdala UE Ljubljana. gne-31917

Brodar Srečko, Hudo, Kavška c. 14, Ra-
domlje, potni list, št. BA 251961, izdala UE
Domžale. gnj-31541

Cukjati Trnovšek Irena, Cesta Dolomit-
skega odreda 38, Ljubljana, potni list, št.
AA 62624, izdala UE Ljubljana. gnz-31646

Čarman Helena, Ladja 22, Medvode, po-
tni list, št. BA 62782, izdala UE Ljubljana.
gnz-31771

Černe David, Fazanska ulica 2, Lucija,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
576294, izdala UE Piran. gnf-31791

Danuza Muharem, Slomškova 12/a, Lju-
bljana, potni list, št. AA 593369, izdala UE
Ljubljana. gnz-31846

Doljak Matej, Ulica Bratov Hvalič 41,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 64766, izdala UE Nova Gorica.
gnp-31531

Dragan Marta, Bogneča vas 12, Trebe-
lno, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 26/2000. gnn-31862

Drame Ernest, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 664249, izdala
UE Ljubljana. gnt-31877

Drobnjak Jure, Marezige 35, Marezige,
potni list, št. BA 918866, izdala UE Koper.
gnf-31516

Drvarič Ivanka, Ob progi št. 11, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 942001, izdala
UE Gornja Radgona. gnb-31595

Fakuč Rastislav, Ul. Bratov Hvalič 90,
Nova Gorica, potni list, št. BA 165644, iz-
dala UE Nova Gorica. gnp-31606

Ferfolja Svetoslav, Gradišče 5, Sežana,
potni list, št. BA 739527, izdala UE Seža-
na. gns-31778

Forutna Petra, Kovačičeva ulica 7, Kra-
nj, potni list, št. BA 67993, izdala UE Kranj.
gny-31897

Furlan Sebastjan, Brje 12, Dobravlje, po-
tni list, št. BA 825378, izdala UE Ajdovšči-
na. gne-31517

Gabrijelčič Ljuban, Volče 114, Tolmin,
potni list, št. AA 160339, izdala UE Tolmin.
gnd-31793

Golob Luka, Sp. Palovče 20, Kamnik,
potni list, št. BA 718781, izdala UE Kam-
nik. gnp-31581

Gortnar Jure, Zgornja Bela 15, Pred-
dvor, potni list, št. BA 717850, izdala UE
Kranj. gnb-31720

Gortnar Mojca, Zgornja Bela 15, Pred-
dvor, potni list, št. CA 917, izdala UE Kranj.
gnz-31721

Gortnar Tjaša, Zgornja Bela 15, Pred-
dvor, potni list, št. BA 717851, izdala UE
Kranj. gnc-31719

Gregorič Irene, Branik 218, Branik, pot-
ni list, št. BA 5005, izdala UE Nova Gorica.
gnz-31746

Gregorič Romina, Branik 218, Branik,
potni list, št. BA 652562, izdala UE Nova
Gorica. gnb-31745

Gregorin Uroš, Ljubljanska 72, Domža-
le, potni list, št. BA 213204, izdala UE Do-
mžale. gnu-31751

Hajdarević Husein, Steletova 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 110550, izdala UE
Ljubljana. gnq-31605

Hilić Nermin, Groharjeva 12, Kamnik,
potni list, št. BA 585542, izdala UE Kam-
nik. gnn-31533

Hribar Hostnik Andreja, Spodnja Slivni-
ca 24, Grosuplje, potni list, št. BA 54476,
izdala UE Grosuplje. gnq-31655

Jakolin Matjaž, Glavarjeva ulica 45, Lju-
bljana, potni list, št. BA 950777, izdala UE
Ljubljana. gnx-31773

Jereb Boris, Potrčeva 2, Slovenska Bist-
rica, potni list, št. AA 81824, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnp-31535

Jesenek Ivan, Jiršovci 66, Destrnik, pot-
ni list, št. AA 263964, izdala UE Ptuj.
gnh-31443

Jokić Vida, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, potni list, št. BA 798941, izdala
UE Ljubljana. gnh-31489

Jovičič Mile, Cesta v Gorice 139, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 187448, izdala UE
Ljubljana. gnw-31799

Jutriša Melanija, Celjska cesta 11, Ro-
gatec, potni list, št. AA 847859, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnk-31711

Kablar Mladen, Rozmanova ulica 24/h,
Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 784294,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnf-31445

Kavrečič Erika, Spodnje Škofije 124/b,
Škofije, potni list, št. AA 208234, izdala UE
Koper. gng-31790

Kelava Marijo, Trg na stavbah 4, Litija,
potni list, št. BA 350382, izdala UE Litija.
gnz-31596

Kičin Amir, Cesta revolucije 6, Jesenice,
potni list, št. BA 932449, izdala UE Jeseni-
ce. gnw-31899

Klajnščak Stanko, Murščak 43, Raden-
ci, potni list, št. BA 147830, izdala UE Gor-
nja Radgona. gns-31653

Komel Mirt, V. Vodopivca 38, Krombe-
rk, Nova Gorica, potni list, št. BA 463097,
izdala UE Nova Gorica. gnp-31656

Konstantinović Marija, Poljanska 14, Lju-
bljana, potni list, št. AA 872877, izdala UE
Ljubljana. gny-31472

Kresevič Aleš, Račice 62, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 623905, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnj-31612

Krivec Boris, Vorančeva 10/a, Poljča-
ne, potni list, št. BA 815063, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-31822

Kumar Nada, Gogalova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 456850, izdala UE
Ljubljana. gnj-31687

Kušar Jaka, Brilejeva 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 973225, izdala UE Ljubljana.
gng-31544

Lah Olga, Ulica Frankolovskih žrtev 15,
Celje, potni list, št. AA 945017, izdala UE
Celje. gns-31803

Mars Martin, Brezina 5, Brežice, potni
list, št. BA 419869, izdala UE Brežice.
gnj-31912

Maskomović Aljoša, Jedinščica 32,
Novo mesto, potni list, št. AA 340961, izda-
la UE Novo mesto. gnk-31811

Miklavič Marijan, Cirila Kosmača 19, To-
lmin, potni list, št. AA 160095, izdala UE
Tolmin. gne-31767

Miklavič Marijan, Cirila Kosmača 19, To-
lmin, maloobmejno prepustnico, št. AI
26935, izdala UE Tolmin. gnd-31768

Mlinar Branko, Rusnjnov trg 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 314880, izdala UE
Ljubljana. gns-31703

Mračajac Jasmina, Vrazov trg 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 638136, izdala UE
Ljubljana. gnx-31798

Mukeljić Elvir, Na jami 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 884404, izdala UE Ljubljana.
gnf-31491

Munda Zdenka, Dogoška c. 67, Mari-
bor, potni list, št. BA 875386, izdala UE
Maribor. gnu-31526

Novak Damjan, Loka 75, Tržič, potni list,
št. BA 676470, izdala UE Tržič. gnx-31898

Novak Eva, Gabrščkova ulica 26, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 522320, izdala UE
Ljubljana. gnq-31880

Novak Saša, Gabrščkova ulica 26, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 602677, izdala UE
Ljubljana. gnp-31881

Novak Simon, Gogalova ulica 10, Kranj,
potni list, št. BA 924372, izdala UE Kranj.
gnw-31524

Novosel Boštjan, Pod Trško goro 56,
Novo mesto, potni list, št. BA 262407, iz-
dala UE Novo mesto. gnf-31616

Oder Jaro, Ugasle peči 4, Prevalje, pot-
ni list, št. BA 905352, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno-31607

Osmankić Emina, Povšetova 36, Ljublja-
na, potni list, št. BA 861034, izdala UE
Ljubljana. gng-31815

Pašalič Zlatko, Polje Cesta XXXVIII/7,
Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 888842,
izdala UE Ljubljana. gnc-31644

Perše Nataša, Kneža 85, Most na Soči,
potni list, št. AA 920952, izdala UE Tolmin.
gnw-31849

Petrovič Sreten, Cesta na Markovec 13,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
914319, izdala UE Koper. gng-31515

Pintarič Simon, Gasilska ulica 27, Čren-
šovci, potni list, št. BA 192132, izdala UE
Lendava. gnn-31758
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Potočnik Bernard, Pribinova ulica 7, Lju-
bljana, potni list, št. AA 936926, izdala UE
Ljubljana. gnu-31576

Potočnik Marjetka, Majeričeva ulica 2,
Maribor, potni list, št. BA 468850, izdala
UE Maribor. gnw-31674

Pozaić Mario, Ulica Svobode 32, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 201673, izdala UE
Piran. gnm-31609

Pravdič Irena, Turški vrh 34/a, Zavrč,
potni list, št. BA 345098, izdala UE Ptuj.
gnn-31908

Prevc Tadej, Rožna dolina, Cesta V/36,
Ljubljana, potni list, št. BA 796456, izdala
UE Ljubljana. gne-31621

Prevc Uroš, Detelova ulica 8, Kranj, pot-
ni list, št. BA 580893, izdala UE Kranj.
gnd-31568

Puljić Goran, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, potni list, št. BA 655421, izdala
UE Ljubljana. gng-31540

Rogič Tine, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 681295, izdala UE Ljublja-
na. gno-31557

Rojc Boštjan, Volavlje 32, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 663066, izdala UE Ljubljana.
gng-31490

Rotar Robert, Vagajeva 6, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 124343, izdala UE Ljubljana.
gnc-31569

Salobir Alojz, Ulica 28. maja 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 145658, izdala UE
Ljubljana. gnm-31859

Sodja Nataša, Kromberška 2, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 783858, izdala UE
Nova Gorica. gnr-31529

Srebrnjak Boris, Ragovska ulica 16,
Novo mesto, potni list, št. AA 553711, izda-
la UE Novo mesto. gnu-31851

Srhoj Nataša, Vojkova cesta 85, Ljublja-
na, potni list, št. BA 853180, izdala UE
Ljubljana. gnl-31685

Sviben Pavlica, Kocjančičeva 9, Anka-
ran - Ankarano, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 75/97. gnc-31494

Škarja Mateja, Zapuže 4, Mirna, potni
list, št. BA 928428, izdala UE Trebnje.
gnw-31724

Šojić Petra, Na jami 10, Ljubljana, potni
list, št. AA 673488, izdala UE Ljubljana.
gnj-31887

Štavbe Franc, Cankarjeva ul. 3, Zreče,
potni list, št. BA 129551, izdala UE Sloven-
ske Konjice. gno-31582

Švab Rudolf, Celjska 21, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 132967, izdala UE
Slovenj Gradec. gnk-31786

Švarc Rok, Želznikova 20, Maribor, pot-
ni list, št. BA 602823, izdala UE Maribor.
gnx-31523

Tatalović Edina, Cesta Toneta Tomšiča
70, Jesenice, potni list, št. BA 421334,
izdala UE Jesenice. gnk-31761

Tehovnik Valentina, Spodnje Preloge 21,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
667640, izdala UE Slovenske Konjice.
gni-31763

Teršek Zdravko, Olševek 30/a, Pred-
dvor, potni list, št. BA 111679, izdala UE
Kranj. gnm-31784

Tomković Srđan, Pot na Rakovo jelšo
335, Ljubljana, potni list, št. BA 558240,
izdala UE Ljubljana. gnb-31870

Tomovski Sabina, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, potni list, št. BA 717799, izdala UE
Kranj. gny-31597

Varga Gregor, Strmeckijeva ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 902242, izdala
UE Ljubljana. gnp-31781

Vauh Jana, Glavarstvo 17, Prevalje, pot-
ni list, št. BA 584012, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-31528

Vidgaj Marija, Poljane pri Primskovem 8,
Primskovo, potni list, št. BA 507395, izdala
UE Litija. gnd-31693

Vizjak Janez, Pod vrbami 39, Ljubljana,
potni list, št. BA 135420, izdala UE Ljublja-
na. gnt-31852

Vrecl Jožica, Novo polje, Cesta XII/10a,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 112514,
izdala UE Ljubljana. gnf-31545

Zajc Darja, Hrastje pri Grosupljem 8,
Grosuplje, potni list, št. BA 817824, izdala
UE Grosuplje. gnb-31620

Zalar Branislav, Hrašče 26, Hruševje,
potni list, št. BA 839930, izdala UE Postoj-
na. gnc-31819

Zebec Martin, Turški vrh 57/a, Zavrč,
potni list, št. BA 566891, izdala UE Ptuj.
gnd-31893

Zidarič Tjaša, Einspielerjeva 5/c, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 591658, izdala UE
Ljubljana. gnf-31816

Žabkar Mihajlović Klara, Tončke Čečeve
20, Ljubljana, potni list, št. BA 313640,
izdala UE Ljubljana. gnv-31550

Živec Katja, Nanoška 18, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 984176, izdala UE Ljubljana.
gnj-31487

Žontar Igor, Frtica 7, Litija, potni list, št.
BA 129479, izdala UE Litija. gnd-31743

Žontar Matej, Frtica 7, Litija, potni list,
št. BA 653700, izdala UE Litija. gne-31742

Žontar Vida, Frtica 7, Litija, potni list, št.
BA 129480, izdala UE Litija. gnf-31741

Osebne izkaznice

Abramič Maja, Gregorčičeva 1, Dobro-
vo v Brdih, osebno izkaznico, št. 315128.
gnz-31496

Bagari Janez, Zdešarjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 313830. gni-31888

Bizjan Janko, Polje cesta VI/6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 357854.
gnp-31510

Čarman Helena, Ladja 22, Medvode,
osebno izkaznico, št. 249396. gny-31772

Čebular Dušan, Medvedova 5/b, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 4489.
gnp-31831

Djurić Slavica, Na Korošcih 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 000167331.
gnd-31543

Dobaj Maksimilijan, Šercerjeve brigade
24, Maribor, osebno izkaznico, št. 347354.
gno-31907

Družina Jožefa, Reberškova ulica 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 243363.
gne-31892

Gabršček Olga, Nadižarjeva 1, Kranj,
osebno izkaznico, št. 123335. gnw-31699

Gajšek Schwarzmann Irena, Cesta And-
reja Bitenca 122, Ljubljana, preklic osebne
izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.64/2000.
gnj-31762

Golob Boštjan, Majaronova 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 60343.
gnc-31594

Grmovšek Katarina, Lesno brdo 62, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 184142.
gnj-31587

Hertiš Ivan, Župečja vas 12, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
154012. gnu-31801

Jeklin Aleš, Pečine 18, Slap ob Idrijci,
osebno izkaznico, št. 358170. gnd-31493

Kajdiž Maja, Bratovševa ploščad 20, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 222658.
gng-31615

Klobučar Tjaša, Tesarska 3/c, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 41198. gnt-31802

Kolarič Dejan, Vinski vrh 35, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 240496.
gnh-31789

Konstantinović Marija, Poljanska 14, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 224883.
gnz-31471

Križaj Peter, Rožna ulica 8, Postojna,
osebno izkaznico, št. 266788. gni-31913

Kučera Željko, Matije Tomca 4, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 159023.
gno-31661

Lozej Irena, Komen 118/a, Komen, ose-
bno izkaznico, št. 249036. gnl-31760

Ložar Viktorija, Trubarjeva cesta 20, Lju-
bljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.57/2000. gny-31497

Lužnik Metod, Dražgoška 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95687. gnh-31889

Marinič Andreja, Ribiška ulica 12, Odra-
nci, osebno izkaznico, št. 62741.
gnc-31598

Mežnar Tadeja, Stepišnikova 35, Slove-
nska Bistrica, osebno izkaznico, št.
148219. gnx-31673

Miklavčič Jasna, Pregljeva ulica 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 328943.
gng-31715

Miklavič Marijan, Cirila Kosmača 19, To-
lmin, osebno izkaznico, št. 305549.
gnf-31766

Miklič Boštjan, Razbore 15, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 27093. gnv-31725

Munda Zdenka, Dogoška c. 67, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 208463.
gnt-31527

Murkovič Tatjana, Godič 82/d, Stahovi-
ca, osebno izkaznico, št. 322940.
gnx-31577

Nrecaj Hajriz, Viška 51, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 230457. gnz-31625

Pajazetović Okica, Ižanska 106, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 155533.
gng-31915

Pejić Svetlana, Poljane nad Škofjo Loko
24, Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaz-
nico, št. 296737. gnd-31468

Perme Ivana, Rakovniška 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103500. gng-31690

Pihlar Tina, Pucova ulica 1, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1866. gnc-31894

Piperski Stojan, Prušnikova 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 326741. gnt-31777

Podgornik Romeo, Cankarjeva 24, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 156966.
gns-31728
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Prevc Uroš, Detelova ulica 8, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 119395. gnf-31566

Puntar Gašper, Mohorje 1, Rob, oseb-
no izkaznico, št. 167838. gno-31507

Roblek Boštjan, Jadranska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318299. gng-31869

Rogina Zora, Povšetova 36, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.67/2000. gnx-31573

Rupnik Erik, Drenikova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 182803. gnv-31579

Sila Igor, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 5551. gnp-31906

Snoj Klemen, Pot na Visoko 11, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
236077. gnm-31484

Sosolič Zdenka, Biljana 35, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 207075.
gnb-31495

Škrlep Robi, Cesta v Podboršt 14/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312549.
gnf-31591

Šojić Petra, Na jami 10, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 269346. gnk-31886

Štangl Ivan, Cesta XIV. divizje 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 000161322.
gns-31578

Štrukelj Hilda, Ravbarjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107064. gng-31640

Šumlak Denis, Mariborska cesta 193,
Celje, osebno izkaznico, št. 296941.
gnq-31705

Šuštar Andrej, Vojsko 7, Vodice, oseb-
no izkaznico, št. 000072967. gne-31667

Tacer Tatjana, Ožbolt 49, Ožbalt, oseb-
no izkaznico, št. 000054605. gnq-31580

Terpin Marija, Godovič 99/a, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 273467. gnt-31677

Torkar Anže, Spodnje Gorje 215, Zgor-
nje Gorje, osebno izkaznico, št. 363383.
gnn-31783

Vidovič Nataša, Sebeborci 77, Martjan-
ci, osebno izkaznico, št. 82925.
gnx-31602

Vratar Slavko, Pameče 149, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 215258.
gnj-31787

Vrečko Marko, Na trati 19, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 329436. gnb-31895

Vrhovšek Nada, Novakova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 42376. gnm-31713

Vukobrat Nela, Mucherjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343163. gni-31788

Zevnik Alojz, Pot v mlake 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 42086. gne-31871

Zorec Marija, Kvedrova 2, Ptuj, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.54/2000. gno-31532

Žigon Katja, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
127660. gne-31492

Vozniška dovoljenja

Ahačič Nataša, Triglavska 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055317, reg. št. 17463. gns-31553

Ambrožič Zoran, Molsko 33, Kanal, voz-
niško dovoljenje. gnj-31562

Antič Marija, Ulica 9. maja 13, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gny-31672

Antič Vinka, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
izdala UE Nova Gorica. gnw-31549

Antić Staniša, Vrstna ulica 6, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, št. S 731789, reg. št. 63674, izdala
UE Ljubljana. gnk-31865

Arzenšek Tomaž, Cesta Valentina Orož-
na 8/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9075, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-31812

Babič-Zahour Dajana, Ulica Bratov Uča-
kar 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011990, reg. št. 171262, iz-
dala UE Ljubljana. gnh-31818

Bajec Amalija, Kajuhova 1, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, št. 4635. gng-31890

Batistič Rafael, Rožna ulica 7, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1404945, reg. št. 44590, izdala UE Kranj.
gns-31503

Begić Jela, Rozmanova 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032861,
reg. št. 45318, izdala UE Kranj. gnu-31776

Belaj Stanislav, Kropa 2, Bočna, Šmart-
no ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 272, izdala UE Mozirje.
gne-31717

Birsa Urška, Prešernova 10, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gni-31638

Bitežnik Blanka, Paloviče 19, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4026, izdala
UE Tržič. gnl-31635

Bizjan Janko, Polje cesta VI/6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1051505, reg. št. 21972, izdala UE Lju-
bljana. gnr-31508

Borič Jurij, Moste 7, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1313745, izda-
la UE Jesenice. gnu-31676

Božič Jernej, Spodnje Pirniče 54, Ljub-
ljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 998602, reg. št. 206115, izdala UE
Ljubljana. gng-31694

Brcar Irena, Šentrupert 95, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1153476, reg. št. 6436, izdala UE Treb-
nje. gnn-31708

Brodar Srečko, Hudo, Kovaška c. 14,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 1036074, reg. št. 17450, izdala
UE Domžale. gnm-31542

Bunčič Dragoljub, Šolska 4, Lucija, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3927, izdala UE Piran. gno-31632

Cotić Damijan, Zapučke 22/a, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnr-31504

Crnkič Damir, Vrtnarska cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1104261, reg. št. 213353, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-31623

Cvikl Srečko, Lipa 7, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 225507, reg.
št. 7999, izdala UE Velenje. gnm-31909

Čajić Elvira, Trg borcev NOB 13, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6593, izdala UE Hrastnik.
gnx-31473

Čarman Helena, Ladja 22, Medvode, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62470,
reg. št. 160289, izdala UE Ljubljana.
gnb-31770

Čater Matej, Cesta v Laško 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33414. gnz-31521

Čede Drago, Šutna 7, Brestanica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16367,
izdala UE Krško. gny-31797

Čekić Saudin, Podljubelj 154, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 6628.
gnh-31614

Černelič Janja, Zdole 66, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19224.
gnn-31583

Černigoj Cvetko, Zasip - Reber 5, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
627981, reg. št. 6359. gnm-31634

Černigoj Dajana, Sergeja Mašere 7, Ko-
per - Capodistria, duplikat vozniškega do-
voljenja, kat. 20068, izdala UE Koper.
gnl-31735

Čop Irena, Pot k izviru 26, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5582, izdala UE Piran. gnh-31839

Čot Anton, Budna vas 24, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1031063, reg. št. 9334. gnm-31584

Črešnik Milan, Brstje 31, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 870, izdala
UE Ptuj. gnt-31827

Deborah Eler, Plavje 38, Škofije, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40148.
gnt-31452

Derganc Aleksandra, Teslova ulica 2/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328512, reg. št. 98049, izdala UE
Ljubljana. gni-31613

Dimc Frančiška, Litijska 2, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 281609,
reg. št. 2656, izdala UE Domžale.
gne-31696

Doljak Valdi, Ulica bratov Hvalič 41, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnj-31462

Dosedla Rafael, Kasaze 110, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396851, izdala UE Žalec. gnl-31910

Drača Goran, Levstikova ulica 3/a, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 17061, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnk-31611

Druks Dino, Goriška 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43820.
gnp-31681

Eler Deborah, Plavje 38, Škofije, vozni-
ško dovoljenje, št. 40148. gnz-31796

Enci Marko, Krnica 56, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8111, izdala UE
Mozirje. gng-31765

Eržen Borut, Cankarjeva 48, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 23183,
izdala UE Nova Gorica. gnq-31730

Fabčič Anja, Podnanos 69, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1235915, reg. št. 15599, izdala UE Ajdov-
ščina. gnp-31739

Faganel Jože, Tavčarjeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516444, reg. št. 41970, izdala UE Ljublja-
na. gnl-31860

Felicijan Matjaž, Šentjur na polju 20,
Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1405271, reg. št.
10006. gnp-31806

Fortin Špela, Ob gozdu 23, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14532,
izdala UE Slovenj Gradec. gni-31863
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Fras Jožef, Brdinje 88, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5644, izdala UE Ravne na Koroškem.
gns-31628

Frelih Marko, Češnjica 39, Srednja vas
v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 725401, reg. št. 18519. gnr-31554

Gajšek Romana, Pečovnik 26, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2984,
izdala UE Celje. gnh-31539

Gajšek Schwarzmann Irena, Cesta And-
reja Bitenca 122, Ljubljana, preklic vozni-
škega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 64/2000. gnh-31764

Gorjan Gorazd, Cesta na Čuklje 58/b,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gnu-31501

Gortnar Mojca, Zgornja Bela 15, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1712456, reg. št. 36757, izdala UE Kranj.
gnl-31660

Gosar Sandi, Ribniki 29, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9571.
gnl-31514

Gržinič Emil, Proletarske brigade 20, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
št. 3590, izdala UE Izola. gnr-31729

Gubanc Primož, Podbrezje 134, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1437538, reg. št. 39707, izdala UE Kranj.
gnr-31879

Hanžin Tomaž, Ježa 67, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 48/2000. gnd-31618

Hiti Klemen, V Loki 13, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10707, izdala UE Vrhnika. gnw-31824

Hozjan Drago, Ulica Štefana Kovača
110, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12162, izdala UE Lendava.
gni-31588

Hrast Miha, Podbrdo 85, Podbrdo, voz-
niško dovoljenje, št. 936289, izdala UE To-
lmin. gnq-31830

Hrovat Roman, Kamna Gorica 23, Kam-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 820270, reg. št. 7594, izdala UE
Kranj. gnw-31474

Hvala Mojmir, Oblakova 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 14118. gnl-31610

Iveta Darko, Glavarjeva ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
134385, reg. št. 147710, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-31901

Jakuš Mojca, Tomačevo 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244158, reg. št. 223117, izdala UE Ljub-
ljana. gns-31857

Jarh Vera, Ulica bratov Komel 43, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 64/2000.
gne-31867

Jeklin Aleš, Pečine 18, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje, št. S 1380921, izdala
UE Tolmin. gnp-31460

Jerman Sandra, Šmarje 58, Šmarje, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 45351.
gnq-31505

Jovičič Janja, Zlato polje 3, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287541,
reg. št. 35039, izdala UE Kranj. gni-31738

Jozić Željko, Ulica Vide Janežičeve 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1264985, reg. št. 210335, izda-
la UE Ljubljana. gnv-31600

Kalabota Miha, Koblarji 7, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11849, izdala UE Kočevje. gnr-31454

Kananovich Maryna, Rimska cesta 23/a,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. 21735. gns-31828

Kastelic Andrej, Slavka Gruma 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21943, izdala UE Novo mesto.
gno-31457

Kastelic Janez, Opekarska cesta 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928814, reg. št. 61443, izdala UE
Ljubljana. gnx-31848

Katona Štefan, Gorica 45, Puconci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 4482. gnl-31560

Kavčič Jane, Sončna pot 10, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6135, izdala UE Izola. gnc-31469

Klemenčič Srečko, Trnovska vas 63, Tr-
novska vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 36395, izdala UE Ptuj. gnt-31627

Knehtl Branko, Trebinjska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
43663, reg. št. 4656, izdala UE Ljubljana.
gnb-31820

Kobal Robin, Ulica 9. septembra 171,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnt-31902

Kobolt Boris, Legenska cesta 28, Slove-
nj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 65/2000.
gnn-31458

Kodelja Uroš, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnv-31450

Kodrič Anton, Kočice 8, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 39174, izdala
UE Ptuj. gnr-31829

Kolekevski Dobrivoje, Taborska 32/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21631, izdala UE Grosuplje.
gnm-31884

Konjar Robert, Drulovka-Del 18/a, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
808370, reg. št. 29334, izdala UE Kranj.
gnz-31875

Koselj Špela, Hrušica 123, Hrušica, vo-
zniško dovoljenje, št. S 148575.
gno-31732

Kosi Matej, Hrašenski vrh 33, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13407,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-31626

Kosovel Denis, Preserje 14/a, Branik,
vozniško dovoljenje. gnr-31654

Kotnik Nejc, Cesta pod Slivnico 19, Ce-
rknica, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 101222, izdala UE Cerknica.
gnp-31556

Kovač Matic, Šlandrov trg 28, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1044836,
izdala UE Žalec. gni-31538

Kovač Milan, Cesta v Bevče 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
225653, reg. št. 2080, izdala UE Velenje.
gnr-31904

Kovšca Špela, Štihova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013821, reg. št. 201742, izdala UE Ljub-
ljana. gne-31671

Krašovec Tibor, Kolesarska pot 5, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 000012865, izdala UE Vrhnika.
gnt-31502

Krek Alenka, Parje 26, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9017, izdala UE
Postojna. gnp-31856

Križan Miran, Moravci 36, Mala Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 10820, izdala UE Ljutomer. gnp-31481

Krznar Robert, Poznikovo 7, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932455, reg. št. 170345, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-31551

Lavka Jelka, Cesta na barju 26, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925889, reg. št. 109617, izdala UE Ljub-
ljana. gny-31622

Lenassi Matjaž, Tabor 29, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. 5150, izdala UE Lo-
gatec. gnk-31636

Letonja Ludvik, Rožna dolina, Cesta
III/17d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459022, reg. št. 26976, izda-
la UE Ljubljana. gni-31792

Levec Mihael, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251446, reg. št. 135161, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-31752

Lobe Nevenka, Adamičeva 15 a, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11310, izdala
UE Celje. gnm-31534

Lončarič Angela, Zagrad 66/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
620734, reg. št. 38725, izdala UE Celje.
gnp-31585

Lovrič Bojan, Kostanjeviška 21, Prista-
va, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnr-31629

Lukač Janez, Polšnik 34, Polšnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115121,
izdala UE Litija. gni-31513

Luknjar Anton, Logarovci 28, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 515, izdala UE Ljutomer. gnr-31479

Lužar Suzana, Ul. Frankolovskih žrtev 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
47754, izdala UE Celje. gnv-31525

Magister Matej, Tacenska cesta 75, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352979, reg. št. 51577, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-31726

Manfreda Dimitrij, Kamno 37, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1206248, izdala
UE Tolmin. gnq-31459

Mavrek Vanja, Rakovlje 6, Braslovče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396982, izdala UE Žalec. gnc-31744

Mavsar Ivan, Mestne njive 4/a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20755, izdala UE Novo mesto. gnf-31641

Mazreku Čazim, Koželjeva ulica 8/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134467, reg. št. 184582, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-31512

Medved Matej, Praproče pri Temenici
9, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 21112, izdala UE Grosup-
lje. gnt-31702

Merhar Igor, Savlje 76, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1266278,
reg. št. 148411, izdala UE Ljubljana.
gnr-31704

Mertelj Mitja, Srednji vrh 4, Gozd Martu-
ljek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 385599, izdala UE Jesenice.
gnn-31537
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Miklavčič Jasna, Pregljeva ulica 7, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19699. gnf-31716

Mikuž Ana, Borisa Kalina 15, Solkan,
vozniško dovoljenje. gnm-31734

Milovanović Bosa, Levčeva ulica 15, Me-
ngeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
759101, reg. št. 20587, izdala UE Domža-
le. gno-31807

Mršnik Jride, Gregorčičeva 23/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1269542, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnj-31737

Müller Dušan, Vrtna ulica 35, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3466,
izdala UE Črnomelj. gno-31911

Nemec Tina, Ulica 9. septembra 221,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vozniško do-
voljenje. gnh-31639

Novak Franc, Zakrajškova ulica 14, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 353136, reg. št. 56838, izdala UE
Ljubljana. gnt-31552

Nuhanović Edina, Pavšičeva ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340893, reg. št. 230278, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-31662

Oblak Jurij Mitja, Abramova ulica 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1193461, reg. št. 216686, izdala UE
Ljubljana. gnt-31477

Oblak Špela, Abramova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003002, reg. št. 171608, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-31800

Obolnar Antonija, Klanska ulica 19, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567380, reg. št. 39733, izdala UE Ljublja-
na. gnn-31658

Okičič Mevludin, Levstikova 3, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
26129. gni-31563

Okretič Matija, Grgar 88, Grgar, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gni-31463

Omerzel Magda, Veluščkova 4, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8780, izdala UE Izola. gnh-31564

Paunović Lidija, Ane Galetove 5, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Grosuplje. gnv-31475

Pavlica Rihard, Plave, Vojkova 5, Anho-
vo, vozniško dovoljenje. gnh-31464

Pečavar Aleš, Florjanov trg 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30822, izdala UE Novo mesto. gng-31565

Pečenik Branko, Plešičeva ulica 47, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652841, reg. št. 141002, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-31679

Pečnik Sašo, Mlinska cesta 1/d, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
35715, izdala UE Ptuj. gnq-31559

Perdan Zdenka, Flandrova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484278, reg. št. 125630, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-31709

Peternel Aleš, Gradnikova 20, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317737, reg. št. 16682. gnk-31561

Petrušič Božena, Čopova 23, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42275, iz-
dala UE Celje. gns-31853

Pilih Brigita, Dobriša vas 12, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1195408,
izdala UE Žalec. gnw-31603

Pinter Mitja, Oljčna pot 13/f, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 7487.
gnk-31736

Pipan Janez, Podlubnik 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8560, izdala UE Škofja Loka. gny-31522

Pirc Marko, Cesta Josipa Ribičiča 4, Ce-
rknica, vozniško dovoljenje, kat. BGF, št.
9589, izdala UE Cerknica. gnm-31684

Pirnat Marija, Snebersko nabrežje 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293335, reg. št. 21872, izdala UE
Ljubljana. gny-31701

Planinšek Anton, Župečja vas 2, Lovre-
nc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. CBEGFH, reg. št. 339, izdala UE Ptuj.
gnd-31572

Plut Jožica, Srednje Gameljne 33/k, Lju-
bljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 934918, reg. št. 110277, izda-
la UE Ljubljana. gnk-31686

Podjaveršek Marko, Babno 23/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 41819.
gnw-31678

Podvršič Boštjan, Pot na Fužine 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1164338, reg. št. 208779, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-31624

Ponjavič Jozo, Slavka Černeta 33, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 486756, izdala UE Jesenice.
gnj-31712

Potočnik Bernard, Pribinova ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214442, reg. št. 47123, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-31575

Prevc Uroš, Detelova ulica 8, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1223957, reg. št. 34279, izda-
la UE Kranj. gne-31567

Primožič Alojz, Hruškarje 5, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
485, izdala UE Cerknica. gni-31488

Puljiz Mate, Jezerska cesta 56, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641617, reg. št. 18514, izdala UE Kranj.
gnh-31664

Pustovrh Miran, Spodnja Senica 30, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189936, reg. št. 128925, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-31700

Pušelja Bojana, Pod kostanji 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14255.
gnl-31810

Pušnar Katarina, Cankarjeva 5, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnq-31630

Rakovec Simon, Gunceljska cesta 28/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1010699, reg. št. 200415, izdala UE
Ljubljana. gnu-31876

Rejec Nataša, Kneza 85, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, kat. S 593278, izdala
UE Tolmin. gnj-31637

Ribnikar Matjaž, Zg. Bela 72, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1179955, reg. št. 48430, izdala UE Kranj.
gng-31840

Rosa Melita, Podnanos 95, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396032, reg. št. 12611. gng-31740

Rupnik Stanislav, Dečkova ulica 1/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104658, reg. št. 106794, izdala UE
Ljubljana. gnh-31518

Rus Alenka, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368070, reg. št. 234808, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-31486

Sadiku Zeni, Cesta M. Tita 45, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1080466, izdala UE Jesenice. gnw-31599

Savelli Andrej, Šempas 142, Šempas,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnk-31536

Savev Bojan, Podlubnik 152, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21201, izdala UE Škofja Loka.
gnl-31589

Selko Boštjan, Groblje 3/a, Rodica, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329202, reg. št. 31554, izdala UE Dom-
žale. gni-31688

Sila Igor, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328378, reg. št. 230022, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-31905

Skok Alojzij, Jarčeva 6, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 555607,
reg. št. 5556, izdala UE Domžale.
gnc-31444

Skutnik Silvester, Klanc 17, Dobrna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41923.
gnq-31680

Slekovec Aleš, Bučkovci 47, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11837, izdala UE Ljutomer. gno-31482

Smolej Mateja, Cesta talcev 17, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 1267552,
izdala UE Jesenice. gnb-31520

Smrekar Frančiška, Agrokombinatska
cesta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 390290, reg. št. 95968, izdala
UE Ljubljana. gnz-31821

Sosolič Zdenka, Biljana 35, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnw-31449

Stojnić Nenad, Preglov trg 1, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 67/2000. gne-31617

Suka Besnik, Blace, Kosovo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1251824, reg.
št. 211080, izdala UE Ljubljana.
gnx-31498

Škerjanc Ines, Dekani 14, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17058.
gnn-31733

Škrlep Robi, Cesta v Podboršt 14/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420262, reg. št. 185683, izdala UE
Ljubljana. gng-31590

Šojić Petra, Na jami 10, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 228384,
reg. št. 185863, izdala UE Ljubljana.
gnl-31885

Šolaja Mato, Na zelenici 19, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
793363, izdala UE Žalec. gno-31682

Špiljak Andrejka, Poljska ulica 10, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10803, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-31723

Štern Martin, Kalše 24, Šmartno na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
18302. gnn-31483
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Štuhec Bogdan, Črešnjevci 217, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 9735, izdala UE Gornja Radgona.
gng-31465

Šuštar Andrej, Vojsko 7, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 391547,
reg. št. 85533, izdala UE Ljubljana.
gnl-31668

Švagelj Manica, Dolga reber 27/a, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 42365. gnp-31631

Tatarević Alem, Bilečanska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1419322, reg. št. 236225, izdala UE
Ljubljana. gnv-31900

Tehovnik Dušan, Zgornja Senica 22/f,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1285274, reg. št. 128485, izdala UE
Ljubljana. gnh-31689

Temlin Mihelič Darja, Šmartinska cesta
192, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 490463, reg. št. 9422, izdala
UE Laško. gnh-31864

Tesovnik Branko, Zadobrovška cesta
29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 354107, reg. št. 21054, izdala
UE Ljubljana. gnq-31530

Torkar Anže, Spodnje Gorje 215, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. A-125
in 11KW, št. S 1374922, reg. št. 25599.
gnt-31731

Tovornik Branko, Vodnikova cesta 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 10596, reg. št. 4648, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnf-31670

Trček Grega, Flandrova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 186391, reg. št. 46344, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-31710

Turk Tomaž, Levstikova ulica 2, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
3892, izdala UE Ribnica. gnv-31850

Urgl Jure, Maroltova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011279, reg. št. 204928, izdala UE Ljub-
ljana. gne-31817

Vajgl Uroš, Slomškova ulica 13/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418391, reg. št. 233653, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-31619

Valentinčič Tomaž, Morsko 38, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. - za motor.
gnk-31461

Varda Rade, Benčičeva 5, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 18,
izdala UE Sežana. gnq-31555

Verbič Ksenija, Stara cesta 33, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 114644, reg. št. 31322, izdala
UE Kranj. gny-31697

Veškovo Kristjan, Buče 1/H, Šmarje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BC, reg. št. 39685.
gnp-31506

Vidmar Grega, Celovška cesta 124, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286589, reg. št. 221282, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-31669

Vitrih Ivan, Gortinska cesta 71, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7974,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-31896

Vojvodić Jadranka, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217507, reg. št. 163720, izdala UE Ljub-
ljana. gny-31547

Voroš Marko, Mladinska 7, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 20483.
gnq-31480

Vrecl Jožica, Novo Polje, Cesta XII/10a,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 481793, reg. št. 41418, izdala
UE Ljubljana. gne-31546

Vrtačnik Jožefa, Rjava cesta 2/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
140456, reg. št. 10676, izdala UE Ljublja-
na. gnc-31769

Weber Vivian Gabrijela, Pot na Jošta 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271933, reg. št. 38524, izdala UE Kranj.
gnb-31574

Zadel Dolores, Šolska 68, Solkan, voz-
niško dovoljenje. gns-31836

Zagorc Luka, Pot v rudnik 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22499,
izdala UE Kamnik. gnv-31775

Zevnik Alojz, Pot v mlake 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102768, reg. št. 91348, izdala UE Ljublja-
na. gng-31873

Zirdum Igor, Sv. Anton, Turki 30, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
44134. gnb-31470

Zupančič Marta, Ob Ljubljanici 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214266, reg. št. 62221, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-31804

Zupančič Mitja, Trubarjeva cesta 61, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1139065, reg. št. 79373, izdala UE
Ljubljana. gnk-31665

Zver Darko, Žitna 10, Odranci, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 12677, iz-
dala UE Lendava. gnu-31601

Železnik Marko, Trojarjeva 36, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1307928, reg. št. 37488, izda-
la UE Kranj. gne-31442

Žigon Dina, Vrtojba, Ul. 9. septembra
26, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje, kat. B, izdala UE Nova Gorica.
gnp-31456

Žlaus Miran, Ivenca 20, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 37383. gnf-31891

Županec Dejan, Berkovci 21, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11178, izdala UE Ljutomer.
gno-31832

Žura Matjaž, Cesta Dolomitskega odre-
da 151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 586738, reg. št. 193201, izda-
la UE Ljubljana. gnj-31837

Zavarovalne police

Brinovec Ivan, Partizanka cesta 53, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št.
280011, izdala zavarovalnica Slovenica.
gno-31657

Faganel Jože, Tavčarjeva 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 687943, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnk-31861

Hanžekovič Gorazd, Mislinjska Dobrava
129, Šmartno pri Slov.Gradcu, zavarovalno
polico, št. AO 229381, izdala zavarovalnica
Slovenica. gno-31707

Jernej Drago, Rošpoh 37, Maribor, za-
varovalno polico, št. 277086 in
201027684, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnw-31649

Kadirić Hasan, Tesarska ulica 12, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 651263, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnk-31511

Koštomaj Marjan, Ulica Frankolovski žr-
tev 15, Celje, zavarovalno polico, št.
677742, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-31643

Kraševec Ivanka, Zelše 10, Cerknica,
zavarovalno polico, št. 16206 AA - PT.
gnu-31476

Majer Miroslav, Hošnica 27, Laporje, za-
varovalno polico, št. AO 272943, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnm-31659

Ocepek Ferdinand, Podgorje 31, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. AO 229264,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-31706

Podobnik Andreja, Smelijevo naselje 50,
Stari trg pri Ložu, zavarovalno polico, št.
732299. gno-31757

Šiška Jasna, Hladilniška ulica 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 713328, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnx-31548

Šukljan Janko, Črni kal 60, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. AO 0762936.
gne-31467

Turnšek Igor, Novo Polje, Cesta VII/51,
Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
200101272499, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gno-31586

Zupančič Marta, Ob Ljubljanici 92, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 740645, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnu-31805

Žitko Božidar, Cesta na Markovec 27,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
727918. gny-31647

Žnidaršič Branko, Petra Podleska 5, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. AO 283583,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-31558

Spričevala

Cerovski Ivona, Steklarska 18, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ I. osnovne
šole Rogaška Slatina. gni-31642

Donik Herman, Novi log 19/e, Hrastnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške kemij-
ske šole v Rušah, izdano leta 1976 in 1977.
gnm-31759

Grošelj Valentin, Zaboršt, Pot za Bistrico
50, Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Domžalah, izdano leta
1979. gnq-31455

Korva Ingrid, Kampel 11, Koper - Capo-
distria, spričevalo triletnega programa Sre-
dnje gostinske in turistične šole Izola, št.
1059, izdano 23. 8. 1996. gnj-31866

Kos Dušan, Kostanjek 33, Zdole, spri-
čevalo Srednje tehnične poklicne šole Kr-
ško. gnn-31808

Košak Ernest, Lastovče 39, Novo me-
sto, spričevalo 1. letnika SŠTU Novo me-
sto, izdano leta 1982/83. gnx-31748

Križman Tadeja, Bergantova 19, Trzin,
zaključno spričevalo Srednje kemijske šole
v Ljubljani - dvoletni program, šolsko leto
1987/88. gnw-31499
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Križman Tadeja, Bergantova 19, Trzin,
zaključno spričevalo Srednje agroživilske
šole - triletni program, šolsko leto 91/92.
gnz-31500

Lavrič Lado, Loke 14, Straža, spričevalo
o zaključnem izpitu Tehnične šole za stroj-
no stroko v Ljubljani, podružnica Novo me-
sto, izdano leta 1965. gnu-31651

Lavrič Lado, Loke 14, Straža, strokovni
izpit št. 6/61, izdala Vajeniška šola Novo
mesto 22. 6. 1961. gnz-31650

Ljubeljšek Matjaž, Verje 23/d, Medvo-
de, diplomo Srednje šole pedagoške, raču-
nalniške in naravoslovno-matematične us-
meritve Kranj, p.o. gnp-31868

Lozić Edem, Golnik 125, Golnik, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1981. gnb-31570

Miklavec Špela, Dane pri Sežani 107,
Sežana, obvestilo o uspehu pri maturi št. 1-
696823, izdano leta 2000. gnj-31466

Novak Eva, Gabrščkova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 1. razreda OŠ Vič v Ljublja-
ni, izdano leta 2000. gno-31882

Oprešnik Gorazd, Delavska ulica 3, Še-
ntjur, spričevalo 1. letnika STŠ Celje, smer
trgovec, izdano leta 1997/98. gnb-31845

Primar Irena, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šolskega cen-
tra tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1973, 1974 in 1975, izdano na ime Merc
Irena. gnl-31485

Pušnik Ernest, Šišenska cesta 9, Ljub-
ljana, spričevalo o opravljeni kvalifikaciji za
voznika avtobusa, izdala Avtošola Ježica,
izdano leta 1972. gnn-31858

Raišić Luka, Medenska cesta 24, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Ivan Novak -
Očka, izdano leta 1991. gng-31519

Ravnikar Kristina, Šišenska cesta 125,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1999. gno-31782

Skoliber Andreja, Ljutomerska 34, Or-
mož, diplomo Srednje šole družboslovne
usmeritve Ljutomer, izdana leta 1986.
gns-31453

Stopar Bogomir, Zdraviliška cesta 28,
Rimske Toplice, spričevalo 3. letnika Tehni-
čne strojne in elektro šole Trbovlje, izdano
leta 1981. gnu-31755

Sverić Danijel, Gajeva 9, Nova Gradi-
ška, Hrvaška, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske in gradbene šole v Ljubljani,
smer keramika. gnf-31916

Šubelj Tadeja, Glavarjeva ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbe-
ne šole, izdano leta 1993. gni-31663

Trančar Jasmina, Spodnje Škofije 66/a,
Škofije, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Koper, izdano leta 2000. gnr-31754

Vizjak Stanislav, Ronkova 10, Celje, dip-
lomo št. 837/74-75, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, dne 16.
4. 1975. gnm-31809

Volavšek Viktorija, Lesično 17, Lesično,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Vrhni-
ka, izdano leta 1991/92, izdano na ime
Ritonja Viktorija. gnj-31841

Zalar Sebastijan, Groharjeva 7, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
Celje, smer elektrika - energetika, št. 88,
izdano 30. 8. 1991. gnl-31835

Zmrzlak Staša, Vrhe 6, Trbovlje, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, smer gostinski tehnik. gne-31842

Zupanc Andrej, Šibenik 13/a, Šentjur,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole v
Celju, izdano leta 2000. gnh-31714

Zupanc Ida, Nožiška cesta 1, Šmarca,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1990. gnb-31795

Ostali preklici

Blažič Matija, Krožna cesta 27, Koper -
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1454/93.
gns-31753

Cesarec Ivan, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6354/97, izdala Uprava
RS za pomorstvo v Kopru, 16. 12. 1997.
gnx-31823

Čulina Daniel, Skolibrova 8, Ormož, de-
lovno knjižico. gnd-31843

Erjavec Tadej, Mekinje 15, Ivančna Go-
rica, vpisni list za čoln, št. 02/03-3950/96,
izdano 2. 7. 1996 za čoln z reg. oznako KP
3508. gnq-31855

Faganelj Kazimir, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0256331. gnx-31448

Gabrijelčič Dolores, Gregorčičeva 7, De-
skle, Anhovo, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1030685.
gnf-31666

Glogovac Radomir, Močna 34, Pernica,
licenco št. 3595/4455-RKN31/1997 za
vozilo Iveco 320 M 16, z reg. oznako MB
26-36C, izdala Obrtna zbornica Slovenije
1. 12. 1997. gnw-31874

ITG A.H.B. Avtohiša Brežice, d.o.o., Ce-
sta bratov Cerjakov 11, Brežice, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1176993 za vozilo Renault Laguna
1,8 16V. gny-31722

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 225250. gnn-31883

Jarc Milan, Štihova ulica 18, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1073491. gnf-31691

Karlovič Srečko, Dolinska cesta 43, Ko-
per - Capodistria, preklic delovne knjižice,
objavljen v Ur. l. RS, št. 67/2000.
gnt-31652

Kelenc Irena, Pod gabri 17, Celje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0259837. gns-31478

Knavs Bojan, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1212182. gnl-31814

Kogoj Dean, Ulica IX. korpusa 10, Piran
- Pirano, vpisni list za čoln, št. 01/03-
978/83, izdan 1. 12. 1993. gnp-31756

Kruhar Ljubljana, d.o.o., Draveljska 29,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
40244004107. gnr-31854

Lesjak Matjaž, Miklavž 12, Tabor, pro-
metno dovoljenje za čoln št. 01-03-580/1,
reg. oznaka čolna IZ-1393. gnb-31645

Ljubijankić Kasim, Zgornje Pirniče 91/g,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 276778.
gnn-31833

Lorenčič Silva, Ptujska 15, Ormož, ho-
mologacijo za tovorno vozilo Renault Ma-
ster, št. šasije VF1FDCCH519072043.
gnw-31749

Mezner Ernest, Podkraj 10/f, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 002256, 002257,
002258, 002259, 002260, 002261,
002262, 002263, 002264. gnu-31451

Osmanagić Semira, Gradišče 19, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnz-31571

Plešec Mojca, Zgornje Pirniče 91/g,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 89592.
gnm-31834

PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO
d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1196136. gni-31592

Ribič Mojca, Mala čolnarska 7, Ljublja-
na, potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS,
št. 1070, izdala Uprava RS za pomorstvo,
24. 7. 2000. gnc-31844

Rogač Daniel, Stara 22, Murska Sobo-
ta, delovno knjižico reg. št. 62074, ser. št.
A 0321359, izdana 4. 10. 1995 v Murski
Soboti. gny-31747

Rozenstein Anton, Savinjska cesta 27,
Mozirje, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 259993. gnz-31825

SOMARO d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, licenco št. 670 za vozilo z
reg. oznako KK 32-12A. gnr-31779

SOMARO d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, licenco št. 670 za vozilo z
reg. oznako KK 32-13A. gnq-31780

Ulamec Jožica, Boletina 6/a, Ponikva,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024122. gnx-31648

Volaj Gregor, Reboljeva ulica 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnp-31785

Zupan Tomislav, Pristavška cesta 79, Tr-
žič, evidenčni list za čoln, št. 02/03-
1613/77-86, izdala Luška kapetanija Ko-
per na ime Abram Silvo. gnd-31718

Žura Matjaž, Cesta Dolomitskega odre-
da 151, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
268289, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-31838
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ZJN-02-GD 6369
ZJN-02-S 6390

VSEBINA

Zbiranje ponudb 6399
ZJN-03-B - 42. člen 6399
ZJN-03-GD - 42. člen 6405
ZJN-03-S - 42. člen 6414
ZJN-04-B - 55. člen 6419
ZJN-04-S - 55. člen 6420
ZJN-05-GD - Sposobnost 6421
Javni razpisi 6421
Objave delniških družb 6426
Sklici skupščin 6426
Nasprotni predlog 6434

Odločbe in sklepi po ZPOmK 6434

Razne objave 6435

Izgubljene listine preklicujejo 6436
Štampiljke 6436
Priglasitveni list 6436
Potne listine 6437
Osebne izkaznice 6438
Vozniška dovoljenja 6439
Zavarovalne police 6442
Spričevala 6442
Ostali preklici 6443

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

ZAKON O PREKRŠKIH
Cena  2214 SIT z DDV 10526

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O PREKRŠKIH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


