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CELJE

PS-9367
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/02561 z dne 7. 7. 2000 pod
št. vložka 1/07159/00 vpisalo subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1528408
Firma: GENERAL INDUSTRIAL CO. tr-

govina, investicije, nepremičnine, d.o.o.
Skrajšana firma: GENERAL INDUSTRI-

AL CO., d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stanetova ulica 20, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GENERAL CABLE, S.R.L.,

Via Terruggia 6, MILANO, vložek:
1.155.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop
26. 5. 2000; CORSAL INTERNATIONAL,
S.R.L., Via Petrarca 3, BERGAMO, vložek:
525.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop 26. 5.
2000; ŠORN DUŠKA, Stanetova ulica 20,
3000 CELJE, vložek: 420.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop 26. 5. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠORN DUŠKA, Stanetova ulica 20,
3000 CELJE, imenovanje: 26. 5. 2000, za-
stopa brez omejitev.; prokurist BAISTROC-
CHI MAURIZIO, Via Lafranco della Pila
0014, MILANO, imenovanje: 26. 5. 2000.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 7. 7. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
7. 7. 2000; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 7. 7. 2000; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 7. 7.
2000; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 7. 7. 2000; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 7. 7. 2000;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 7. 7. 2000; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 7. 7. 2000; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 7. 7. 2000; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 7. 7.
2000; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,

rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 7. 7.
2000; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 7. 7. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 7. 7.
2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 7. 7. 2000;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 7. 7.
2000; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 7. 7. 2000;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 7. 7.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 7. 7. 2000; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
7. 7. 2000; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, vpis 7. 7. 2000; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 7. 7.
2000; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 7. 7. 2000; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 7. 7. 2000;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 7. 7. 2000; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
7. 7. 2000; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 7. 7. 2000; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 7. 7. 2000; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 7. 7.
2000; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
7. 7. 2000; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
7. 7. 2000; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis
7. 7. 2000; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki, vpis 7. 7. 2000; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 7. 7. 2000; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 7. 7. 2000; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, vpis 7. 7. 2000; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 7. 7. 2000; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 7. 7.
2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 7. 7. 2000;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 7. 7. 2000; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 7. 7. 2000; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 7. 7. 2000; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 7. 7. 2000; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 7. 7. 2000;

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 7. 7. 2000; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 7. 7.
2000; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 7. 7. 2000; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 7. 7.
2000; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 7. 7. 2000; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 7. 7. 2000;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 7. 7. 2000; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 7. 7. 2000; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 7. 7. 2000;
6521 Finančni zakup (leasing), vpis 7. 7.
2000; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, vpis 7. 7.
2000; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 7. 7. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 7. 7. 2000; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 7. 7. 2000; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 7. 7. 2000; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 7. 7. 2000; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 7. 7. 2000; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
7. 7. 2000; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 7. 7. 2000; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem, vpis 7. 7. 2000; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem, vpis 7. 7. 2000; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 7. 7.
2000; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, vpis 7. 7. 2000;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 7. 7. 2000; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe, vpis 7. 7.
2000; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 7. 7. 2000; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 7. 7. 2000; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 7. 7.
2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 7. 7. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 7. 7.
2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 7. 7. 2000.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 2561/2000 z dne
07.07.2000. Opomba: Pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti. Pri
dejavnosti 67.13 le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic. Pri dejavnosti 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
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KRANJ

Rg-116130
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01530 z dne 14. 11. 1997 pri
subjektu vpisa OREHAR, proizvodno in tr-
govsko podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Špi-
kova 18, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o go-
spodarskih družbah, povišanje kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5439728
Osnovni kapital: 1,506.002 SIT
Ustanovitelj: Orehar Tomaž, Kranj, Tuga

Vidmarja 6, vstop 5. 11. 1990, vložek
1,506.002 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proiz-
vodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proiz-
vodnja krznenih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet.

LJUBLJANA

PS-13651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/11584 z dne 1. 9.
2000 pri subjektu vpisa LESNINA GRAMEX
Trgovina z gradbenimi in reprodukcijskimi
materiali, stroji in orodji, d.d., Ljubljana se-
dež: Šmartinska 106, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02956/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: vpis
sklepa o začetku redne likvidacije, spre-
membo firme, zastopnika, s temile podatki:

Matična št.: 5000726

Firma: LESNINA GRAMEX Trgovina z
gradbenimi in reprodukcijskimi materiali,
stroji in orodji, d.d., Ljubljana - v likvidaciji

Skrajšana firma: LESNINA GRAMEX d.d.
Ljubljana - v likvidaciji

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik JAZBEC MATJAŽ, Palmejeva ul. 30,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 10. 7. 2000,
začasna uprava, zastopa brez omejitev.; li-
kvidator GROBELNIK BORIS, Skrbinškova
18, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 10. 7.
2000.

Skupščinski sklep: Sklep skupščine z
dne 10.07.2000 o začetku redne likvidaci-
je. Rok za prijavo terjatev upnikov, je 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu.

PS-11953

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10983 z dne 24. 8.
2000 pod št. vložka 1/33535/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1538438
Firma: MOTIONAL, trgovina, storitve, in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MOTIONAL d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Galjevica 79, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOSTAR TOMAŽ, Galjevi-

ca 79, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 20. 6.
2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JAVORNIK PETER, Jurčkova cesta
72, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 6.
2000; zastopnik MOSTAR TOMAŽ, Galjevi-
ca 79, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
20. 6. 2000, zastopa kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 24. 8. 2000; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis
24. 8. 2000; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač, vpis 24. 8. 2000; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola, vpis 24. 8. 2000; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja, vpis 24. 8.
2000; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja, vpis 24. 8. 2000; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač, vpis
24. 8. 2000; 1596 Proizvodnja piva, vpis
24. 8. 2000; 1597 Proizvodnja slada, vpis
24. 8. 2000; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač, vpis 24. 8.
2000; 2030 Stavbno mizarstvo, vpis 24. 8.
2000; 2040 Proizvodnja lesene embalaže,
vpis 24. 8. 2000; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, vpis 24. 8. 2000; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja, vpis 24. 8. 2000; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže, vpis 24. 8. 2000; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in to-
aletnih potrebščin iz papirja, vpis 24. 8.
2000; 2123 Proizvodnja pisarniških potreb-
ščin iz papirja, vpis 24. 8. 2000; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na, vpis 24. 8. 2000; 2211 Izdajanje knjig,
vpis 24. 8. 2000; 2212 Izdajanje časopi-
sov, vpis 24. 8. 2000; 2213 Izdajanje revij
in periodike, vpis 24. 8. 2000; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,

vpis 24. 8. 2000; 2215 Drugo založništvo,
vpis 24. 8. 2000; 2221 Tiskanje časopi-
sov, vpis 24. 8. 2000; 2222 Drugo tiskar-
stvo, vpis 24. 8. 2000; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava, vpis 24. 8. 2000; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
vpis 24. 8. 2000; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 24. 8. 2000; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 24. 8.
2000; 2232 Razmnoževanje videozapisov,
vpis 24. 8. 2000; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov, vpis 24. 8. 2000;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev, vpis 24. 8.
2000; 2463 Proizvodnja eteričnih olj, vpis
24. 8. 2000; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike, vpis 24. 8. 2000;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke, vpis 24. 8. 2000; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov, vpis 24. 8. 2000;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike,
vpis 24. 8. 2000; 2630 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic, vpis 24. 8.
2000; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo, vpis 24. 8. 2000;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo, vpis 24. 8. 2000; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis
24. 8. 2000; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca, vpis
24. 8. 2000; 2670 Obdelava naravnega
kamna, vpis 24. 8. 2000; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov, vpis
24. 8. 2000; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav, vpis
24. 8. 2000; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 24. 8.
2000; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic “, vpis
24. 8. 2000; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje, vpis 24. 8. 2000; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport,
vpis 24. 8. 2000; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n., vpis 24. 8. 2000; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva, vpis 24. 8.
2000; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega, vpis 24. 8. 2000; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega,
vpis 24. 8. 2000; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n., vpis 24. 8. 2000; 3615
Proizvodnja žimnic, vpis 24. 8. 2000; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov, vpis 24. 8.
2000; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač, vpis 24. 8. 2000; 3661 Proiz-
vodnja bižuterije, vpis 24. 8. 2000; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis
24. 8. 2000; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 24. 8. 2000;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov, vpis 24. 8. 2000; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 24. 8.
2000; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje, vpis 24. 8. 2000; 4521 Splošna
gradbena dela, vpis 24. 8. 2000; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 24. 8.
2000; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 24. 8. 2000; 4531
Električne inštalacije, vpis 24. 8. 2000;
4532 Izolacijska dela, vpis 24. 8. 2000;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 24. 8. 2000; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 24. 8. 2000;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
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24. 8. 2000; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 24. 8. 2000;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 24. 8.
2000; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, vpis 24. 8. 2000; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 24. 8. 2000; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
24. 8. 2000; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 24. 8. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
24. 8. 2000; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 24. 8. 2000;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 24. 8. 2000; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 24. 8. 2000; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 24. 8.
2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 24. 8. 2000; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 24. 8. 2000; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 24. 8. 2000; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 24. 8. 2000; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 24. 8.
2000; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi, vpis 24. 8. 2000; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 24. 8.
2000; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 24. 8.
2000; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 24. 8. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 24. 8.
2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 24. 8. 2000;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 24. 8.
2000; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 24. 8. 2000;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 24. 8.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 24. 8. 2000; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 24. 8. 2000; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami, vpis 24. 8. 2000;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 24. 8. 2000; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem, vpis 24. 8. 2000; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
24. 8. 2000; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 24. 8. 2000; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 24. 8. 2000; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 24. 8.
2000; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 24. 8.
2000; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki, vpis 24. 8. 2000; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki, vpis 24. 8. 2000; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami, vpis 24. 8. 2000; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 24. 8. 2000; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 24. 8. 2000;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
24. 8. 2000; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 24. 8. 2000; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 24. 8.
2000; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 24. 8.
2000; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 24. 8. 2000; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 24. 8. 2000; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 24. 8. 2000; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 24. 8. 2000;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
24. 8. 2000; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 24. 8.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 24. 8. 2000; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
24. 8. 2000; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 24. 8. 2000; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 24. 8. 2000; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 24. 8. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 24. 8. 2000; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 24. 8. 2000; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
24. 8. 2000; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 24. 8. 2000; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 24. 8. 2000; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 24. 8. 2000;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 24. 8. 2000;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 24. 8. 2000; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 24. 8. 2000; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci, vpis 24. 8.
2000; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 24. 8. 2000; 5225 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, vpis 24. 8. 2000; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 24. 8.
2000; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
24. 8. 2000; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
24. 8. 2000; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
24. 8. 2000; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 24. 8. 2000; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 24. 8. 2000;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 24. 8. 2000; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 24. 8.
2000; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 24. 8. 2000; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, vpis 24. 8. 2000;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 24. 8.
2000; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 24. 8. 2000;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 24. 8.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopi-

si, revijami, vpis 24. 8. 2000; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 24. 8. 2000; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
24. 8. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 24. 8. 2000; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 24. 8. 2000; 52484 Trgovina na dro-
bno s kurivom, vpis 24. 8. 2000; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo, vpis 24. 8. 2000; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 24. 8.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 24. 8. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n., vpis 24. 8. 2000;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 24. 8. 2000; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 24. 8. 2000; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 24. 8. 2000; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 24. 8. 2000;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 24. 8. 2000; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
24. 8. 2000; 5273 Popravilo ur, nakita, vpis
24. 8. 2000; 5274 Druga popravila, d.n.,
vpis 24. 8. 2000; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč, vpis
24. 8. 2000; 55220 Dejavnost kampov,
vpis 24. 8. 2000; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 24. 8. 2000; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, vpis 24. 8. 2000; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
24. 8. 2000; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 24. 8.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 24. 8. 2000; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 24. 8. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, vpis 24. 8.
2000; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 24. 8. 2000; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 24. 8. 2000;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 24. 8. 2000;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 24. 8. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 24. 8. 2000; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 24. 8. 2000; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 24. 8. 2000;
55510 Dejavnost menz, vpis 24. 8. 2000;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 24. 8. 2000; 60220 Dejavnost taksi-
stov, vpis 24. 8. 2000; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet, vpis 24. 8. 2000; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 24. 8. 2000;
6110 Pomorski promet, vpis 24. 8. 2000;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 24. 8. 2000; 6220 Izredni zračni pro-
met, vpis 24. 8. 2000; 6311 Prekladanje,
vpis 24. 8. 2000; 6312 Skladiščenje, vpis
24. 8. 2000; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 24. 8.
2000; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, vpis 24. 8. 2000; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu, vpis 24. 8. 2000; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 24. 8. 2000; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 24. 8. 2000; 6412
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

NOVA GORICA

PS-8786
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00642 z dne
30. 5. 2000 pod št. vložka 1/03816/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1300962
Firma: SLOLEDER Trgovina in zastop-

stva d.o.o.
Skrajšana firma: SLOLEDER d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 19, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEONARDI FRANCESCO,

LONDRA 16, MONTEBELLO VICENTINO,
vložek: 1.050.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 30. 5. 2000; ROVIZZI DARIO, VIA
F. ANGELO 31, CHIAMPO, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
30. 5. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROVIZZI DARIO, VIA F. ANGELO 31,
CHIAMPO, razrešitev: 30. 5. 2000, zasto-
pa brez omejitev. ; prokurist BAŠIN DAMI-
JAN, BRATOV HVALIČ 130, 5000 NOVA
GORICA, razrešitev: 30. 5. 2000; prokurist

LEONARDI FRANCESCO, LONDRA 16,
MONTEBELLO VICENTINO, razrešitev:
30. 5. 2000.

Razno: Izbris družbe zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli naslednji družbeniki: LEONARDI
FRANCESCO, Montebello Vicentino, Via
Londra 16, Italia, ROVIZI DARIO, Chiampo,
Via F. Angelo 31, Italia.

NOVO MESTO

Srg 332/99 Rg-406828
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Vizija Črnomelj, družba
za finančne storitve, d.o.o., Črnomelj, Sta-
neta Rozmana 2, objavlja sklep:

Družba Vizija Črnomelj, družba za fi-
nančne storitve, d.o.o., Črnomelj, Sta-
neta Rozmana 2, vpisana na reg. vl. št.
1-3723/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 4.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Melita Vukovič, Črnomelj,
Marjana Kozine 16, Boris Mužar, Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 17a, Leopold Panjan, Črno-
melj, Ul. 21. oktobra 17c, Antonija Matko-
vič, Črnomelj, Vodnikova 11, Jože Strmec,
Črnomelj, Čardak 5, Jože Petrovčič, Črno-
melj, Čopova 15, Jusuf Asani, Črnomelj, Ze-
lena pot 9, Slavko Malešič, Črnomelj, Can-
karjeva 12, Sašo Klinar, Črnomelj, Metliška
25, Janez Stepan, Črnomelj, Marjana Kozi-
ne 4, Dušan Zorc, Črnomelj, Prešernova
12a, Igor Cimerman, Črnomelj, Pod gozdom
29, Mira Radojčič, Vinica, Bojanci 7, Milan
Golobič, Semič, Semič 37, Sonja Vidmar,
Semič, Semič 48b, Drago Črnič, Črnomelj,
Semiška 4a, Josip Gusič, Metlika, Marenti-
čeva 9, Alenka Janžekovič-Kavšek, Črno-
melj, Cesta belokranjskega odreda 1a 1, Ja-
nez Štefanič, Gradac, Podzemelj 6, Anton
Stare, Semič, Semič 34c, Jože Rožman, Čr-
nomelj, Ul. 21. oktobra 17b, Stanislav Golo-
bič, Semič, Vapča vas 30a, Franc Panjan,
Črnomelj, Dobliče 20, Tilia Novo mesto, d.d.,
Novo mesto, Cesta herojev 1, Iskra Semič,
d.o.o., Semič, Vrtača 1, Dragica Vrščaj, Čr-
nomelj, Krpanova 14, Ivo Vrščaj, Črnomelj,
Krpanova 14, Jure Vrščaj, Črnomelj, Krpa-
nova 14 in Vida Težak, Koprivnica, Koprivni-
ca 32, z ustanovitvenim kapitalom
5,600.000 SIT, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
5,600.000 SIT v celoti prenese na zgoraj
navedene ustanovitelje družbe v sorazmerju
z vloženimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 9. 1999

Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
24. 8. 2000; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
24. 8. 2000; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
24. 8. 2000; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 24. 8. 2000; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis
24. 8. 2000; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 24. 8. 2000; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
24. 8. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 24. 8. 2000; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 24. 8.
2000; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 24. 8. 2000; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem, vpis 24. 8. 2000; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
24. 8. 2000; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 24. 8. 2000;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 24. 8. 2000; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 24. 8. 2000; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 24. 8. 2000; 71402
Dejavnost videotek, vpis 24. 8. 2000;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe, vpis 24. 8. 2000; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah, vpis 24. 8.
2000; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 24. 8. 2000;
7230 Obdelava podatkov, vpis 24. 8.
2000; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 24. 8. 2000; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav, vpis
24. 8. 2000; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 24. 8. 2000; 7411 Pravno
svetovanje, vpis 24. 8. 2000; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 24. 8. 2000;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 24. 8. 2000; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 24. 8. 2000; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
24. 8. 2000; 7440 Oglaševanje, vpis
24. 8. 2000; 7470 Čiščenje stavb, vpis
24. 8. 2000; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 24. 8. 2000; 7482 Pakiranje, vpis
24. 8. 2000; 74831 Prevajanje, vpis 24. 8.
2000; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 24. 8. 2000; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 24. 8.
2000; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 24. 8. 2000; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
24. 8. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 24. 8. 2000; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov, vpis 24. 8. 2000;
92621 Dejavnost marin, vpis 24. 8. 2000;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč, vpis 24. 8. 2000; 92623 Druge
športne dejavnosti, vpis 24. 8. 2000; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
24. 8. 2000; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic, vpis 24. 8. 2000; 93021
Dejavnost frizerskih salonov, vpis 24. 8.
2000; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov, vpis 24. 8. 2000; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov, vpis 24. 8. 2000;
93030 Pogrebna dejavnost, vpis 24. 8.
2000; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa, vpis 24. 8. 2000; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n., vpis 24. 8. 2000.

PS-12544

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03227 z dne 17. 7.
2000 pri subjektu vpisa GOSPODARSKO
INTERESNO ZDRUŽENJE - AMERIŠKA
GOSPODARSKA ZBORNICA GIZ sedež:
Novakova 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/31912/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: začetek redne
likvidacije, spremembo firme, zastopnikov,
s temile podatki:

Matična št.: 1399217
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE - AMERIŠKA GOSPODARSKA
ZBORNICA GIZ - v likvidaciji

Skrajšana firma: AMERIŠKA GOSPO-
DARSKA ZBORNICA, GIZ - v likvidaciji

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik BOKAL LUDVIK, Prešernova 26,
1236 TRZIN, razrešitev: 28. 9. 1999, za-
stopa kot generalni sekretar.; likvidator BO-
KAL LUDVIK, Prešernova 26, 1236 TRZIN,
imenovanje: 28. 9. 1999; zastopnik IVAN-
ČIČ SAMO, Med Ogradami 23, 5250 SOL-
KAN, razrešitev: 28. 9. 1999, zastopa kot
predsednik sveta guvernerjev.; zastopnik
PRODNIK FRANC, Godič 79 f, 1242 STA-
HOVICA, razrešitev: 28. 9. 1999, zastopa
kot tajnik - blagajnik.

Skupščinski sklep: Sklep skupščine z
dne 28.09.1999 o začetku redne likvidaci-
je. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-9/00 Ob-35509
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 12. 9. 2000
sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila
za delovanje sindikata Osnovne enote
Lekarna Ljubljana in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 267, za
sindikat z imenom: Sindikat farmacevtov
Slovenije – SIFARM, Osnovna enota sindi-
kata farmacevtov Lekarna Ljubljana, matič-
no številko: 1159941 in sedežem: Ulica
Stare pravde 11, Ljubljana.

Št. 026-9/00 Ob-35614
1. V evidenco statutov sindikatov, ki so v

hrambi pri tem organu, se pod zaporedno
številko 082 vpiše: naziv statuta: pravila Sin-
dikata Obalnih lekarn Koper; ime in karti-
ca sindikata: Sindikat zdravstva in social-
nega skrbstva Slovenije, Sindikat Obal-
nih lekarn Koper; sedež sindikata: Kidri-
čeva 2, Koper.

2. Vse spremembe podatkov, ki se vpi-
sujejo v evidenco in dejstva, ki so podlaga
za vpis v evidenco, je treba sporočiti Uprav-
ni enoti Koper.

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

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

Razglasi sodišč

N 51/2000 PO-9128
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni

zadevi predlagateljice postopka Mestne ob-
čine Koper, ki jo zastopa poobl. Dolores
Maučec, generalno pooblastilo Su
25/99-21, zoper nasprotno udeleženko
Furlan Ivano, roj. Furlanič, nazadnje stanu-
jočo v Srednjih Škofijah št. 67, ki jo zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
Ankaran, Ivančičeva 19, zaradi razglasitve
pogrešane Furlan Ivane za mrtvo, sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev za mr-
tvo pogrešano Furlan Ivano, roj. Furlanič,
rojeno okoli leta 1882, ženo Jožeta, nazad-
nje stanujočo Škofije 67.

Oklici dedičem

I D 155/98 OD-10237
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 14. 1. 1998 umrlem Tomažič
Feliksu, sinu Martina, rojenem 26. 4. 1908,
državljanu RS, vdovcu, nazadnje stanujo-
čem v Mariboru, Ul. heroja Nandeta št. 7.

Po doslej zbranih podatkih v krog pokoj-
nikovih zakonitih dedičev spada tudi njegov
nečak Slekovec Rudi, namesto pokojniko-
ve sestre Slekovec Magdalene. Nazadnje
je živel na Švedskem.

Sodišče Slekovec Rudija poziva, da v ro-
ku enega leta od objave oklica v Uradnem
listu RS, priglasi svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi postavlje-
nega skrbnika Centra za socialno delo Mari-
bor in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2000

I D 112/2000 OD-10259
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 10. 1. 2000 umrlem Jurca Ka-
rolu, sinu Andreja, rojen 5. 9. 1926, upo-
kojen, državljan RS, poročen, nazadnje sta-
nujočem Plečnikova ul. 7, Maribor.

Po doslej zbrnaih podatkih v krog pokoj-
nikovih zakonitih dedičev spada tudi njego-
va sestra Zuru Giorgio Olga oziroma njena
hči Adijana Berger, ki stanuje na neznanem
naslovu v Italiji, verjetno v Trstu.

Sodišče s tem oklicem poziva Berger
Adrijano kot naslednico zapustnikove sestre
Zuru Giorgio Olge, da v roku enega leta od
objave oklica v Uradnem listu RS priglasi
pravice do zapuščine. Po preteku tega roka
bo sodišče izdalo sklep o dedovanju na pod-
lagi izjave skrbnika in podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 767/95 SR-10232
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni

sodnici Marjani Krajnc Prah, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Ljubljana, OE Celje, ki jo zastopa odv. Voj-
ko Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti to-
ženi stranki Bogomilu Vengustu, Piršenberg
1, Globoko, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 100.624 SIT s pp., v skladu z
določilom 82/1 in 84. člena ZPP sklenilo:

toženi stranki Bogomilu Vengustu se po-
stavi začasna zastopnica odv. Barica Zidar
iz Celja.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetnem postopku vse dotlej,
dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-

stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 8. 2000

VI P 498/94 SR-10209
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Vesni Hren, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Mestna občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Biserka Avsec iz Ljubljane, proti toženi stran-
ki Stanič Borislavu, Cesta španskih borcev
41/b, Ljubljana, in ostali, ki jih zastopa odv.
Ismet Mahmuljin iz Grosuplja, zaradi odpo-
vedi najemne pogodbe in izselitve podsta-
novalcev, dne 23. 8. 2000 sklenilo:

prvotoženi stranki Stanič Borislavu, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Jernej Pavšek, Trža-
ška 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal prvotože-
no stranko v pravdni zadevi opr. št. VI P
498/94, dokler prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2000

I P 335/91 SR-10234
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokov-

ni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni zadevi
tožeče stranke Makuc Sonje, Lokve 51, Tr-
novo pri Novi Gorici, ki jo zastopa skrbnica
Nebec Valentina, Andreja Bitenca 51, Ljub-
ljana, njo pa zastopa Jože Stanovnik, odvet-
nik iz Ljubljane, proti toženi stranki Bislim
Alijaju, Glavarjeva 47, Ljubljana, sedaj ne-
znanega prebivališča, zaradi ugotovitve nič-
nosti kupoprodajne pogodbe pcto. 35.000
din, dne 30. 8. 2000 sklenilo:

toženi stranki Alijaju Bislimu, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I P 335/91
postavi začasna zastopnica, odvetnica Pet-
ra Mrhar, Slovenska 24, Mengeš.

Začasna zastopnica bo v navedeni zade-
vi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000

I Pl 388/97 SR-10235
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Vesni Hren, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo
stranko Grošelj Jožeta, Ulica IX. korpusa
7/a, Idrija, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 958.246 SIT s pripadki, dne
29. 8. 2000 sklenilo:

toženi stranki Jožetu Grošlju, neznanega
prebivališča, se postavlja začasno zastopni-
co, odvetnico Karmen Pavlin, Tomšičeva 3,
Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I Pl 388/97,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
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P 50/99 SR-10236
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem

sodniku Matjažu Kučiču, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Jožefa Strnad, Drožanjska c.
101, Sevnica, ki jo zastopa odv. Branko Der-
stvenšek iz Sevnice, zoper toženo stranko
neznani dediči po pok. Angeli Brenčun, na-
zadnje stanujoči Kamna Gorica 29, Cerkni-
ca, zaradi ugotovitve lastninske pravice ter
izstavitve zemljiškoknjižne listine, pct.
140.000 SIT, dne 31. 8. 2000 sklenilo:

na podlagi 82. člena zakona o pravdnem
postpoku – ZPP se toženi stranki neznanim
dedičem po pok. Angeli Brenčun, nazadnje
stanujoči Kamna Gorica št. 29, Cerknica,
postavi začasna zastopnica v osebi univ.
dipl. jur. Petri Pozderec, Občina Sevnica, ki
bo zastopala toženo stranko v pravdni zade-
vi tega sodišča opr. št. P 50/99 vse dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 31. 8. 2000

Ig 99/00940 SR-10257
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnice Komunale Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje, proti dolžni-
ku Iseini Nešatu, s.p., Rudarska cesta 2,
Trbovlje, zaradi izterjave 186.655,30 SIT s
pp sklenilo:

dolžniku Iseini Nešatu, s.p., Rudarska 2,
Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku posta-
vi začasno zastopnico Mojco Blažič, odvetni-
co v Trbovljah, Sallaumines 3, Trbovlje.

O postavitvi začasne zastopnice se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem, ozi-
roma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 7. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 18/2000 S-35503
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika COM TRADE, Trgovi-
na s tehničnim blagom, d.o.o., Gradni-
kove brigade 53, Nova Gorica, izven na-
roka dne 12. 9. 2000 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom se začne in takoj zaključi (99/1 člen
ZPPSL).

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

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, št. vl.
1/03833/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se izbrišejo pred-
hodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom
zoper dolžnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 9. 2000

St 10/98 S-35504
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad TVT Druž-
ba za storitve in prehrano, d.o.o., Mari-
bor – v stečaju, ki bo dne 11. 10. 2000
ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2000

St 39/2000-7 S-35505
To sodišče je na seji senata dne 7. 9.

2000 pod opr. št. St 39/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom BIRO-
PO, Podjetje za opremljanje poslovnih
prostorov in nabavo biro sredstev, d.o.o.,
Seidlova 20, Novo mesto, matična št.
5309107, šifra dejavnosti 51.700, se zač-
ne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik BI-
ROPO, Podjetje za opremljanje poslovnih
prostorov in nabavo biro sredstev, d.o.o.,
Seidlova 20, Novo mesto izbriše iz sodne-
ga registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 9. 2000

St 45/2000-37 S-35506
To sodišče je v stečajnem postopku nad

dolžnikom Invest, Podjetje za
investicijsko dejavnost, d.o.o. – v
stečaju, Zwittrova 1, Novo mesto s
sklepom opr. št. St 45/2000 z dne 7. 9.
2000 razpisalo narok za preizkus prijavljenih
terjatev za 23. 10. 2000 ob 13.30 v sobi
108 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 9. 2000

St 25/97-140 S-35507
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 25/97 sklep z dne 8. 9.
2000:

Stečajni postopek nad dolžnikom: LIP Po-
hištvo, Predelava lesa in trgovina, d.d., Lip-
tovska ulica 34, Slovenske Konjice, se v
skladu z dol. 169. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: LIP Pohištvo, Pre-
delava lesa in trgovina, d.d., Liptovska ulica
34, Slovenske Konjice – v stečaju, iz so-
dnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 9. 2000

St 33/2000-40 S-35508
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Merinka Tkanina, d.o.o., Maribor,
18. 10. 2000 ob 11. uri, v sobi 330 tukaj-
šnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2000

St 193/2000 S-35571
To sodišče je s sklepom z dne 7. 9.

2000 pod opr. št. St 193/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Emona Blagovni center, d.d., Šmartin-
ska 130, Ljubljana, matična številka
5004683, šifra dejavnosti 51.700.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča 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 so-
dno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino 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 (7. 9.
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 terjatve 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 Boris Dolamič iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška 5,
Ljubljana,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,

– Emona obala, d.d., Pristaniška 12,
Koper,

– Fructal, d.d., Tovarniška 7, Ajdov-
ščina,

– Jana Por, Bezenškova 17, Ljubljana –
predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2000

St 3/95-263 S-35573
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 3/95 na seji senata dne 13. 9. 2000
sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Belt –
Livar Livarna in strojna tovarna Črno-
melj, d.o.o. – v stečaju, Heroja Starihe
17, Črnomelj, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik Belt – Livar Livarna in strojna tovarna
Črnomelj, d.o.o. – v stečaju, Heroja Starihe
17, Črnomelj, izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 9. 2000

St 191/2000 S-35617
To sodišče je s sklepom z dne 1. 9.

2000 pod opr. št. St 191/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
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ONA ON Notranja trgovina, d.o.o., Prole-
tarska 4, Ljubljana, matična številka
5005477, šifra dejavnosti 52.420.

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 oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino 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 (1. 9.
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
obrestujejo, 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 odvetnik Andrej Kozelj iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Labod, Seidlova c. 35, Novo mesto,
– Okami, Celovška 172, Ljubljana,
– Elkroj, Prihova 56, Mozirje,
– Gorenjska oblačila, Bleiweisova 30,

Kranj,
– Jože Gruden, kot predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 1. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 9. 2000

Izvršbe in zavarovanja

In 99/00683-8 IZ-10089
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnika: Metalka stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zoper
dolžnico Vidovič Sladico, Fabianijeva 33,
Ljubljana, zaradi izterjave 86.138 SIT, s pp,
na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
99/00683 z dne 11. 1. 2000, dne 6. 6.
2000 bil opravljen v korist upnika: Metalka
stanovanjske storitve, d.o.o., rubež enoso-
bnega stanovanja št. 12, na naslovu Fabia-
nijeva 33 v Ljubljani, last dolžnice Vidovič
Sladice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

In 99/00586-12 IZ-10090
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 2. 12. 1999, opr. št. In 99/00586 je
bil dne 6. 6. 2000 opravljen v korist upnika

M.I.S. d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, za-
radi izterjave 136.135 SIT s pp rubež sta-
novanja št. 16 v izmeri 78,11 m2, na naslo-
vu Tržaška c. 11 v ljubljani, last dolžnice
Medvešček Dunje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1999

In 99/00685-9 IZ-10093
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/00685 z
dne 13. 1. 2000, je bilo dne 9. 5. 2000
zarubljeno dvosobno stanovanje v izmeri
60,77 m2, št. 67, Brilejeva 4, Ljubljana, last
dolžnice Jožice Jež, Brilejeva 4, Ljubljana,
v korist upnika: Metalka stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 89.308 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 98/00648-13 IZ-10094
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 98/00648 z
dne 16. 11. 1998, je bilo dne 16. 7. 1999
zarubljeno trisobno stanovanje v izmeri
77,77 m2, št. 48, na naslovu Trnovska 10,
Ljubljana, last dolžnice Irene Jelovac,
Trnovska 10, Ljubljana, v korist upnika:
Metalka stanovanjske storitve, d.o.o.,
Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izterjave
133.548 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2000

In 99/00657-8 IZ-10095
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 99/00657 z
dne 5. 2. 2000, je bilo dne 4. 7. 2000
zarubljeno stanovanje v izmeri 38,73 m2,
št. 29, na naslovu Nanoška 5, Ljubljana,
last dolžnice Simič Milice, Nanoška 5, Ljub-
ljana, v korist upnika: Metalka stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, za-
radi izterjave 38.193 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2000

In 99/00689-7 IZ-10097
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 98/00689 z
dne 13. 1. 2000, je bilo dne 12. 7. 2000
zarubljeno dvosobno stanovanje s kabine-
tom v izmeri 66,76 m2, št. 32, na Na Koro-
šici 2, Ljubljana, last dolžnice Kovač Zden-
ke, Na Korošici 2, Ljubljana, v korist upni-
ka: Metalka stanovanjske storitve, d.o.o.,
Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izterjave
99.046 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000

In 99/00409-9 IZ-10098
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 99/0000409
z dne 4. 10. 1999, je bilo dne 11. 7. 2000
zarubljeno stanovanje na naslovu Belokranj-
ska 12, Ljubljana, ki se nahaja v II. nadstro-
pju v izmeri 66,10 m2, last dolžnika Petra
Jovanovič, Jakčeva 18, Ljubljana, v korist
upnika: Krekova zavarovalnica, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, zaradi izterjave
2,786.305,20 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 99/00731-8 IZ-10099
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 99/00731 z
dne 5. 1. 2000, je bilo dne 19. 4. 2000
zarubljeno enosobno stanovanje s kabine-
tom v izmeri 49,98 m2, št. 10, Krivec 3,
Ljubljana, last dolžnice Neve Zupan, v korist
upnika: Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izter-
jave 132.402 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 99/00649-10 IZ-10100
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 23. 12. 1999, opr. št. In 99/00649,
je bil dne 3. 7. 2000 pravljen v korist upni-
ka: Metalka stanovanjske storitve, d.o.o.,
Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi izterjave
103.050 SIT s pp, rubež stanovanja št. 7, v
izmeri 58,11 m2, na naslovu Viška 48 B, v
Ljubljani, last dolžnice Irine Goršič.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2000

In 98/0086-2 IZ-10102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. In 98/0086 z dne 25. 5.
1998, je bilo dvosobno stanovanje na na-
slovu Bratov Babnik 18 v Ljubljani, št. stan.
7, v izmeri 55,04 m2, ki je last dolžnice
Ivanič Ane, Bratov Babnik 18, Ljubljana, z
dnem 13. 7. 2000 zarubljeno v korist upni-
ka Slovenska razvojna družba, d.d., Dunaj-
ska 160, Ljubljana, zaradi izterjave denarne
terajtve v višini 367.323,18 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2000

In 2000/00116-13 IZ-10103
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. In 2000/00116 z dne
21. 4. 2000, je bilo dne 16. 6. 2000 v
korist upnika: Walterja Johanna Andresa,
Gunzburg, Feuchtmayer str. 19, Nemčija,
zarubljeno dvosobno stanovanje št. 15 v
izmeri 50,72 m2, v četrtem nadstropju sta-
novanjske hiše v Ljubljani, Toplarniška ul.
11, last dolžnice Rosane Lordič, Toplarni-
ška 11, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

In 99/00367-9 IZ-10106
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnika PATE, d.o.o., Topniška 35c,
Ljubljana, zoper dolžnico Šlat Slavico, Mu-
cherjeva 4, Ljubljana, zaradi izterjave
536.449 SIT, s pp, na podlagi sklepa o
izvršbi opr. št. In 99/00367 z dne 28. 8.
1999. Dne 6. 6. 2000 bil opravljen v korist
upnika Pate, d.o.o., rubež stanovanja št.
12, na naslovu Mucherjeva 4 v Ljubljani,
last dolžnice Šlat Slavice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2000

In 98/00324-11 IZ-10107
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani opr. št. In 98/00324 z
dne 23. 6. 1998, je bila dne 16. 6. 1999
zarubljena garsonjera št. 30, v izmeri
23,70 m2, na Linhartovi cesti št. 1, v Ljub-
ljani, last dolžnika Šušteršič Januška, Lin-
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hartova 1, Ljubljana, v korist upnika: Metal-
ka stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova
3, Ljubljana, zaradi izterjave 110.166 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00540 IZ-10116
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00540, ki ga je dne 11. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na prodajnem lokalu št. 1, v
izmeri 22,44 m2, lociranega v pritličju ser-
visnega objekta S-5, v stanovanjski sose-
ski MS 5/2 Fužine, ki stoji na parc. št.
1045/2, k.o. Slape, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 1.
2000, sklenjene s prodajalcem Širovnik
Štefanom, Rjava cesta 24 A; Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnika: Banka Dom-
žale, d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

Z 2000/00333-9 IZ-10118
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00333 z dne 23. 3. 2000,
je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 110,82 m2,
ki se nahaja v pritličju vile - bloka v Prijatelje-
vi 13A v Ljubljani, k.o. Prule, ki je last zasta-
viteljice Šujica Eme do 1/2 in Šujica Petra
do 1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 11. 1999, sklenjene s prodajalko
Sladič Zemljak Pavlo, Pražakova 12, Ljub-
ljana, z dnem 4. 8. 2000 zarubljeno v korist
upnika Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Podružnica Slovenska Bistrica, Slovenska
Bistrica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2000

Z 2000/01226-5 IZ-10125
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01226 z dne 26. 7. 2000,
je bilo triinpolsobno stanovanje št. 7 v izme-
ri 86,51 m2, v drugem nadstropju v objektu
10 na Vurnikovi 9, Ljubljana, soseska BS
21, parkirni prostor 72/H, v prvi etaži, v
izmeri 12,5 m2 in shramba v kleti, v izmeri
7,44 m2, s pripadajočim deležem na sku-
pnih delih in napravah, last dolžnikov Žagar
Danice in Mirka, oba Štihova 21, Ljubljana,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene s prodajalcem Bojanom Papičem dne
21. 4. 2000, z dnem 26. 7. 2000 zarublje-
no v korist upnika: Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve upnika do dolžnice
Dragice Žagar v znesku 5,040.000 SIT in
do dolžnika Mirka Žagarja v znesku
6,960.000 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2000

Z 2000/01324 IZ-10128
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01324, ki ga je dne 4. 8. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju v II. sto-
pnišču, št. stanovanja 3/16, v III. nadstro-
pju, v izmeri 75,48 m2, v objektu B-14, na
lokaciji ŠS 8/2 Nove Dravlje, ki je last dol-

žnika na podlagi soinvestitorske pogodbe
št. 83-7915, sklenjene dne 31. 6. 1983
med investitorjem – prodajalcem Zavod za
izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljub-
ljana in soinvestitorjem – kupcem Tahir Ah-
metaj (Ametaj) Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika: Slovenska investicijskega ban-
ka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 81.528,83
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2000

Z 2000/01034-7 IZ-10131
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01034 z dne 7. 8. 2000,
je bilo stanovanje št. 19, v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Glavarjeva 44,
ki meri 70,10 m2 in se nahaja v stanovanjski
hiši, ki stoji na parc. št. 58/2, vpisani v vl.
št. 412, k.o. Bežigrad ter mu pripada tudi
sorazmerni solastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja, ki je last zastaviteljice Lužar Da-
nice, Beblerjev trg 3, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 19. 5. 1992, sklenjene s proda-
jalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, z dnem 7. 8.
2000 zarubljeno v korist upnika: Karntnes
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 650.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pp.i

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2000

Z 2000/01097-5 IZ-10132
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01097 z dne 21. 6. 2000
sta bila:

– poslovni prostor v pritličju skladi-
ščno-poslovnega objekta Leskoškova z oz-
nako 4, v Ljubljani, stoječega na parc. št.
127/98, k.o. Moste, vpisanega v zemlji-
škoknjižni vložek št. 1216 k.o. Moste, v
ureditvenem območju MP 4/1, za katere-
ga je UE Ljubljana, Izpostava Moste, dne
18. 3. 1999 izdala gradbeno dovoljenje
št. 351-1602/98-06/LI-13, orientacija po-
slovnega prostora vogal SV, v predvideni
izmeri 148,73 m2 – gostinska dejavnost, v
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo ob-
jektu kot celoti kakor tudi delež stavbišča,
funkcionalnega zemljišča in objektov zuna-
nje ureditve, ki služijo objektom za redno
rabo in

– poslovni prostor v pritličju skladi-
ščno-poslovnega objekta Leskoškova z oz-
nako 5, v Ljubljani, stoječega na zemljišču,
parc. št. 127/98 k.o. Moste, vpisanega v
zemljiškoknjižni vložek št. 1216, k.o. Mo-
ste, v ureditvenem območju MP 4/1, za
katerega je UE Ljubljana, Izpostava Moste,
dne 18. 3. 1999 izdala gradbeno dovolje-
nje št. 351-1602/98-06/LI-13, orientacija
poslovnega prostora vogal SV, v predvideni
izmeri 82,08 m2, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti, kakor tudi
delež stavbišča, funkcionalnega zemljišča
in objektov zunanje ureditve, ki služijo ob-
jektom za redno rabo,

ki je last dolžnika na podlagi prodajnih
pogodb št. 0066000016 in št.
0066000017, obe z dne 29. 3. 2000 in
dodatka k pogodbama z dne 4. 5. 2000,
sklenjenih z IMOS, Investicijske gradnje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, kot prodajal-
cem, z dnem 12. 7. 2000 zarubljeno v ko-
rist upnika IMOS, Investicijske gradnje, d.d.,
Dunajska 56, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve:

– v znesku 37,601.801,52 SIT s pri-
padki, razvidnimi iz pogodbe št.
0066000016 z dne 29. 3. 2000 in

– v znesku 20.751.400,99 SIT s pri-
padki, razvidnimi iz pogodbe št.
0066000017 z dne 29. 3. 2000.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

Z 2000/01098-5 IZ-10133
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01098 z dne 23. 6. 2000
so bili:

– poslovni prostor v pritličju skladi-
ščno-poslovnega objekta, Leskoškova z
oznako 4, v Ljubljani, stoječega na parc.
št. 127/98, k.o. Moste, vpisanega v zem-
ljiškoknjižni vložek št. 1216 k.o. Moste, v
ureditvenem območju MP 4/1, za katere-
ga je UE Ljubljana, Izpostava Moste, dne
18. 3. 1999 izdala gradbeno dovoljenje
št. 351-1602/98-06/LI-13, orientacija po-
slovnega prostora vogal SV, v predvideni
izmeri 148,73 m2 – gostinska dejavnost, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo ob-
jektu kot celoti kakor tudi delež stavbišča,
funkcionalnega zemljišča in objektov zuna-
nje ureditve, ki služijo objektom za redno
rabo in

– poslovni prostor v pritličju skladi-
ščno-poslovnega objekta Leskoškova z oz-
nako 5, v Ljubljani, stoječega na zemljišču
parc. št. 127/98, k.o. Moste, vpisasnega v
zemljiškoknjižni vložek št. 1216, k.o. Mo-
ste, v ureditvenem območju MP 4/1, za
katerega je UE Ljubljana, Izpostava Moste,
dne 18. 3. 1999 izdala gradbeno dovolje-
nje št. 351-1602/98-06/LI-13, orientacija
poslovnega prostora vogal SV, v predvideni
izmeri 82,08 m2, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti kakor tudi
delež stavbišča, funkcionalnega zemljišča
in objektov zunanje ureditve, ki služijo ob-
jektom za redno rabo,

ki je last dolžnika na podlagi prodajnih
pogodb, št. 0066000016 in št.
0066000017, obe z dne 29. 3. 2000 in
dodatka k pogodbama z dne 4. 5. 2000,
sklenjenih z IMOS, Investicijske gradnje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, kot prodajal-
cem, z dnem 12. 7. 2000 zarubljeno v ko-
rist upnika: Banka Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
33,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

Z 2000/01189-5 IZ-10135
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01189 z dne 27. 6.
2000, je bilo stanovanje v pritličju stano-
vanjskega bloka na naslovu Srednje Ga-
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meljne 42a, Ljubljana – Šmartno, zgrajeno
na parc. št. 694/3 in 694/9, vl. št. 637,
k.o. Gameljne, v izmeri 44,42 m2, ki
obsega vetrolov 3,12 m2, kuhinjo in
jedilnico 10,85 m2, kopalnico 4,20 m2,
dnevno sobo 13,39 m2, predprostor
1,60 m2, galerijo 11,25 m2, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah, ki služijo stanovanjski zgradbi kot
celoti ter s pravico souporabe na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske zgradbe, ki
je last dolžnika Gregorič Aleksandra Alber-
ta, Vzamejna 18, Ljubljana, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 19. 4. 2000,
sklenjene z Damjano Marinko kot prodajal-
ko in Aleksandrom Albertom Gregoričem
kot kupcem, z dnem 12. 7. 2000 zarublje-
no v korist upnika: Nova Ljubljanska ban-
ka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
5,650.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

Z 2000/01124 IZ-10142
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01124, ki ga je dne 25. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 3,
v izmeri 22,25 m2, poslovnem prostoru št.
14, v izmeri 51,70 m2 in poslovnem pro-
storu št. 15, v izmeri 21,60 m2, v I. nad-
stropju poslovne stavbe, v skupni izmeri
95,55 m2, na Tbilisijski 57 v Ljubljani, na
parc. št. 500/31, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
2000, sklenjene s Probanko Leasing Ljub-
ljana, d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, 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 83.008 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

Z 00/00127 IZ-2966
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00127 z dne 18. 2.
2000 je bila nepremičnina, trisobno stano-
vanje št. 181, v II. nadstropju stanovanjske-
ga bloka v Mariboru, Trg Dušana Kvedra
13, Maribor, katera stoji na parc. št.
1753/7, pripisani pri vl. št. 57, k.o. Spod-
nje Radvanje, in katerega izključna lastnica
je postala zastaviteljica na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 17. 2. 1997, sklenje-
ne s prodajalcem Andrejem Bešičem, na
naroku zarubljena v korist upnice Raffeisen-
bank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Avstrija, zaradi zavarova-
nja upničine denarne terjatve v višini
180.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 2. 2000

Z 2000/00695 IZ-9085
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00695 z dne
13. 7. 2000 je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 4, v I. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Rušah, Selniška cesta 22,
v skupni izmeri 76,74 m2, doslej pripisano

vl. št. 1052, k.o. Ruše, ki stoji na parc. št.
304/1, ki še ni vpisano v etažno lastnino in
katero je od celote v lasti zastavitelja in
dolžnika Petrič Srečka, na osnovi kupo-
prodajne pogodbe št. 105/96 z dne 28. 5.
1996, na naroku zarubljena v korist upnice
Raffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzen-
dorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za-
radi zavarovanja denarne terjatve v znesku
170.000 ATS v tolarski protivrednosti s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00696 IZ-9086
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00696 z dne
13. 7. 2000 je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Keleminova ulica
10, v skupni izmeri 49,52 m2, od tega klet-
ni prostor 3,52 m2, ki še ni vpisano v etaž-
no lastnino in katero je do celote v lasti
zastaviteljice in dolžnice Matjašič Nade, na
osnovi kupoprodajne pogodbe št.
1189-03/93 z dne 18. 3. 1993, na naro-
ku zarubljena v korist upnice Raffeisenbank
Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5,
8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v znesku 120.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00610 IZ-10085
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00610 z dne
22. 6. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Po-
družnica Maribor, Strossmayerjeva 26,
2001 Maribor, ki jo zastopa pooblaščenka
Vika Frelih, proti dolžnici in zastaviteljici Slav-
ki Miloslavi Markočič, stan. Tomanova ul.
13, Maribor, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnice v višini 6,000.000 SIT s pri-
padki, zarubljeno na naroku dne 22. 6.
2000, in sicer lokal št. L17, v pritličju po-
slovno-stanovanjskega objekta “S-1” v Ma-
riboru, Loška ul. 8, v izmeri 61,53 m2, zgra-
jenem na parc. št. 1931/2, pripisani vlož.
št. 1311, k.o. Maribor-grad, last dolžnice –
zastaviteljice Slavke Miloslave Markočič, do
celote, na osnovi pogodbe št. S1-5/96 z
dne 18. 1. 1996, vse v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, 2001
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000

Z 56/2000-4 IZ-10126
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 56/2000-3, ki ga je dne 16. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 10, ki se
nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše v
Murski Soboti, Vrtna ulica 4, v izmeri
54,31 m2, ki je last dolžnice, zastaviteljice
Meško Patricije do celote, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 10. 7. 2000
s prodajalko Dividija Kristino, zastavna pra-
vica v korist upnika za zavarovanje denarne
terjatve v višini 257.000 ATS, kar znaša v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju

Banke Slovenije na dan 16. 8. 2000 zne-
sek 3,873.606 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 8. 2000

Z 104/2000 IZ-10139
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Moj-
ce Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV
271/2000 z dne 25. 7. 2000 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 104/2000, zaradi
zavarovanja upnikove (Banka Koper, d.d.,
Pristaniška 14, Koper, ki jo po pooblastilu
zastopa Maksimilijana Troha) denarne ter-
jatve z zastavno pravico na nepremičnini v
lasti zastavnega dolžnika (Mignon, proiz-
vodnja živil, trgovina, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Portorož, Obala 33, zanj direktor
Marino Bak iz Kozine, Vrhpolje 19), zarubi
kavarna-slaščičarna v objektu, stoječem na
parc. št. 1540, vl. št. 290, k.o. Portorož, v
naravi pa so to strežni prostor ali lokal v
izmeri 162,35 m2, na jugovzhodni paraboli
objekta, pomožni delovni prostori za proiz-
vodnjo sladoleda in slaščic, garderobni in
sanitarni prostor, shrambe in pisarna, vse v
izmeri 76,80 m2, vse locirano v podbazen-
skem prostoru, vključno s skupnimi pro-
stori, deli, objekti in napravami ter funkcio-
nalnim zemljiščem, ki jo je zastavni dolžnik
pridobil na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene s prodajalcem Hoteli Morje,
d.d., Portorož, z dne 31. 12. 1997, over-
jeni pri notarki Mojci Tavčar Pasar z dne
16. 1. 1998.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 7. 2000

II R 452/99 IZ-10163
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 582/99 z dne 20. 12.
1999 v izvršilni zadevi predlagateljev, upni-
ce Nove kreditne banke, d.d., Maribor, Po-
družnica Ptuj, ki jo zastopa Stanka Greifo-
ner iz Ptuja in dolžnik Seka, d.o.o., Dravinj-
ski Vrh št. 3, ki ga zastopa direktor Roman
Seka, ki je kot fizična oseba zastavitelj, v
postopku za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na premičnih stvareh, na
podlagi sporazuma strank, dne 21. 12.
1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke, d.d., Mari-
bor, Podružnica Ptuj, do dolžnika Seka,
d.o.o., Dravinjski Vrh št. 3, Videm pri Ptu-
ju, v višini 10,000.000 SIT s pp, po po-
godbi o kratkoročnem posojilu št.
9927640 z dne 15. 12. 1999, po pogod-
bi o zastavi nepremičnin št. 18/99 z dne
15. 12. 1999 in po nadaljnjih pogodbah,
sklenjenih med strankama, v okviru pogod-
be o zastavi nepremičnin št. 18/99, od
katerih zadnja pogodba zapade v plačilo
dne 31. 12. 2004, se dovoli in odreja po-
pis stvari v korist upnice, ki so last zastavi-
telja Romana Seka, roj. 17. 2. 1953, sta-
nujoč Dravinjski vrh št. 3, Videm pri Ptuju,
in sicer stanovanje št. 20, v tretji etaži sta-
novanjske hiše v Volkmerjevi ul. št. 5 na
Ptuju, ki stoji na parc. št. 588/1, pripisani
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k vl. št. 1818, k.o. Ptuj, ki obsega kuhinjo
v izmeri 11,59 m2, sobo v izmeri 13,47 m2,
sobo v izmeri 17,36 m2, hodnik v izmeri
9,21 m2, kopalnico v izmeri 4,22 m2, bal-
kon s teraso v izmeri 0,71 m2 in druge
prostore v skupni izmeri 57,82 m2, katerih
lastnik je po darilni pogodbi z dne 17. 3.
1994, sklenjeni med Olgo Novak, roj. Bur-
jan, stanujočo Sp. Korena 20, kot daroval-
ko in zastaviteljem kot obdarjencem, za-
stavitelj.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na stanovanju, navedenem v tem sklepu.

Zastavitelju se prepoveduje nadaljnja od-
tujitev in obremenitev nepremičnine, nave-
dene v tem sklepu.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 12. 1999

Z 00/78 IZ-9089
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. Z 00/78 z dne 6. 7. 2000
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
št. 7, v izmeri 61,40 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske hiše Can-
karjeva 25, Radovljica, ki stoji na parc. št.
316/2, k.o. Radovljica, ki je last dolžnice in
zastaviteljice Nine Valant, Cankarjeva ulica
25, Radovljica, na podlagi originalne daril-
ne pogodbe, sklenjene dne 25. 11. 1998
med Krmelj Frančiškom, Likozarjeva 30,
Kranj, kot darovalcem in dolžnico in zastavi-
teljico Nino Pajović (sedaj Valant), Cankar-
jeva 25, Radovljica, kot obdarjenko, zarub-
ljena v korist upnice Posojilnice Bank Bo-
rovlje, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, A-9170 Fer-
lach – Borovlje, Avstrija, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v znesku 105.000
ATS, oziroma 7.630,65 EUR.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 12. 7. 2000

Z 18/2000 IZ-9022
Na podlagi sklepa opr. št. Z 18/2000,

ki ga je dne 12. 4. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Sežani, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 10, v izmeri 67 m2, ki se na-
haja v drugem nadstropju stanovanjske hiše
Ul. dr. Bogomira Magajne 12, Divača, last
zastaviteljice Lidije Taraba, ki ga je pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja z dne 20. 11. 1992, št. 53/92,
sklenjene med njo kot kupcem in ŽG Fer-
spedom, p.o., Ljubljana, Parmova št. 37,
kot prodajalcem, overjene pri TS v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, dne 23. 4. 1993, Ov. št.
4038/93 in aneksa k tej pogodbi št.
53/92-1 z dne 14. 3. 2000, overjenega pri
notarki Nedi Kumar v Ljubljani, dne 15. 3.
2000, št. Ov 579/2000, zastavna pravica v
korist upnika, za zavarovanje upnikove de-
narne terjatve iz kreditne pogodbe št.
1-03.065.752 z dne 7. 3. 2000, v višini
200.000 ATS oziroma 14.534,57 EUR, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 24. 3. 2000,
2,927.020 SIT, ki se obrestuje z 9,75%
letnimi in dodatnimi 4,50% zamudnimi
obrestmi z dobo vračanja v 117 mesečnih
obrokih, pri čemer dospe v plačilo posa-
mezni obrok mesečno, in sicer vsakega 20.
dne v mesecu. Prvi obrok dospe v plačilo
20. 5. 2000.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 30. 6. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-35557
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,

objavlja prosta delovna mesta
1. visokošolskega učitelja za pred-

metno področje prava evropske unije,
2. visokošolskega sodelavca za pred-

metno področje kazenskega prava,
3. visokošolskega sodelavca za pred-

metno področje civilnega prava,
4. visokošolskega sodelavca za pred-

metno področje javnega in ustavnega
prava.

Pogoji: poleg splošnih pogojev, določe-
nih z zakonom, morajo biti kandidati izvolje-
ni v naziv visokošolskega učitelja oziroma
sodelavca za navedeno predmetno podro-
čje v skladu z zakonom o visokem šolstvu.

Pisne vloge kandidatov z ustreznimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Prav-
na fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska
ulica 9, v sedmih dneh po objavi.

Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta

Št. 07-2/196 Ob-35594
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 23. in 34. člena statuta
ter pravilnika o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest razpisuje delovno
mesto.

tehnični delavec.
Pogoji
– državljan RS,
– končan triletni program srednjega izo-

braževanja,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja) sprejema Sklad RS za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 11/2-75/2000 Ob-35575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava telekomunika-
cijskega materiala – PEHD cevi.

Ocenjena vrednost: 240,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: skladišča Telekom Slo-

venije, d.d.
4., 5.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-35576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta,  količina  in  ocenjena  vrednost
blaga,  ki  bo  predvidoma  naročeno  v
naslednjih  12  mesecih:  dobava  teleko-
munikacijskega  materiala  –  PVC cevi.

Ocenjena vrednost: 166,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: skladišča Telekom Slo-

venije, d.d.
4., 5.

Telekom Slovenije, d.d.

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Popravek

Pri naročilu objave namere o javnem na-
ročilu za pripravo, izdelavo in družbeno eko-
nomsko vrednotenje programov vzdrževa-
nja in razvoja državnih cest ter pripravo in
izdelavo ekonomskih in statističnih analiz za
potrebe planiranja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34881, Št. 011-04-7/00 osnovni tekst
v 2. točki pravilno glasi:

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Uredništvo
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Št. 404-08-408/200 Ob-35733

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup absorbcijskih sredstev za
vezavo olj in maščob, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 80-81 (str. 7196) z dne
15. 9. 2000, Ob-35398, se 4.(b) in 5.(a)
točki pravilno glasita:

– 4.(b) točka: Datum do kdaj je možno
zahtevat razpisno dokumentacijo: 29. 9.
2000.

– 5.(a) točka: Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 2. 10. 2000
do 12. ure.

Ministrstvo za obrambo RS

Popravek
Št. 0501/48-3-308/98-18/99 Ob-35735

V delnem ponovnem javnem razpisu za
dobavo prevoznih sredstev za potrebe MNZ,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79 z
dne 8. 9. 2000, Ob-34943, št.
0501/48-308/98-99 se naslednji točki po-
pravita in se pravilno glasita:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2000, do 12.
ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000, ob 13. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Popravek
Št. 402-04-89/00 Ob-35760

V javnem razpisu za dobavo in montažo
ISDN telefonske centrale s terminalsko opre-
mo objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79 z
dne 8. 9. 2000, Ob-35056 se 15. točka
popravi in se pravilno glasi:

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Danica La-
šič (tel. 01/478-54-50), vsak delovnik od
15. 9. 2000 do 27. 9. 2000 med 9. in
10.30.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Popravek
V javnem razpisu naročnika OŠ Riharda

Jakopiča, Ljubljana, za sukcesivno dobavo
živil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79
z dne 8. 9. 2000, Ob-34961 (str. 7105), se
datum odpiranja ponudb v 8. točki popravi in
se pravilno glasi 29. 9. 2000.

Uredništvo

Št. 4.4.1.2.4896 Ob-35465
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 11, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije - želez-
niška postaja v Republiki Sloveniji po dispo-
ziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 6.000 kosov lesenih EUR
ravnih palet z oznakami in rdečimi kon-
trolnimi sponkami “EPAL”, dim. 1.200 ×
800 × 144 mm.

(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 posamezni del na-
ročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,600.000 SIT.

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

cesivno po pogodbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba velja do realizacije, vendar največ
4 mesece.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Center za nabavo,
Trg OF 6/I, Ljubljana, soba št. 13, kontaktna
oseba je Bojan Geršak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 20 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki). Ponudnike
prosimo, da poleg dokazila o plačilu obvez-
no priložijo vse potrebne podatke za izstavi-
tev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 15.
ure v tajništvo Centra za nabavo.

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

26. 10. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Centra
za nabavo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% ponujene
vrednosti, z veljavnostjo do 23. 12. 2000.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 23. 1. 2001.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnične podatke in komercialna vpra-

šanja lahko zahtevate pismeno na faksu
061/29 12 921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 7300000008-1 Ob-35466
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449 2379.

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

3. (a) Kraj dobave: različni kraji v Sloveniji
po poštah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 89.000 l plin.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 /062/449-2302), faks
062/449 23 11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 10. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 (062/449-23 02),
faks 062/449 23 11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 11. uri III. nadstropje upra-
va Slomškov Trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
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njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blkiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe na kate-
ro se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popust
na uradno priznano ceno.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 13. 10. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7300000008-1 Ob-35467
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449 2379.

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

3. (a) Kraj dobave: različni kraji v Sloveniji
po poštah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 700.000 l kurilnega olja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

71,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 /062/449-2302), faks
062/449 23 11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 10. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 (062/449-23 02),
faks 062/449 23 11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 10. uri III. nadstropje upra-
va Slomškov Trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne

preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10 dni
v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blkiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe na kate-
ro se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popust
na uradno priznano ceno.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 13. 10. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 0001-9-2000 Ob-35472
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Črno-
melj, Belokranjska, 10 8340 Črnomelj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tve.

3. (a) Kraj dobave: Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga: dobava gasil-

skega vozila s cisterno GVC 16/25 1+5
(oznaka po slovenski tipizaciji točka
4.1.2.1.) z vgrajeno in dodatno opremo
kot sledi iz tehnične dokumentacije.

Celotno naročilo je sestavljeno iz treh za-
okroženih enot, zato naj bodo ponudbe spe-
cificirane in vrednotene za vsako posebej:

3.1. podvozje: šasija s kabino 1+1 prire-
jena za gasilsko nadgradnjo v gasilsko rdeči
barvi RAL 3000, min. 13 t in 205 kW, 4x4,
med osje 3550 do 3600, izvod iz menjalnika
s prirobnico prestavno razmerje pomožnega
pogona 1,2 do 1,6 za trajni pogon z hladilni-
kom olja menjalnika,

3.2. nadgradnja: obstoječo vozniško ka-
bino podaljšati za eno vrsto sedežev, do-
stop v kabino po stopnicah skozi izdelana
vrata levo in desno, vrata prekrivajo stopni-
ce,v notranjosti kabine je oblazinjena klop z
naslonom;

posoda za vodo 2500 l, ohišje z 2 ali 3
boksi na vsaki strani s predali oziroma poli-
cami, prostorom za črpalko in izkoriščenim
prostorom med kolesi, nastopnimi policami
tudi za zadnjimi kolesi;

vgrajena gasilska črpalka NT/VT min.
2000/400 l/min z zahtevanimi instrumenti,
vgrajenim FIX-MIX proporcionalnim mešal-
cem penila z možnostjo 3 in 6% mešanjem
penila., 2 VT navijaka s cevmi 25 oziroma 19
mm z avtomatskim odvijanjem in zaščitnim
okvirjem navijanja;

montiran pnevmatski svetlobni jambor s 4
reflektorji z metalhalidnimi svetili, osvetljava
na bokih, v boksih prometna in gasilska ur-
gentna signalizacija,

3.3. oprema za gašenje, reševanje in za-
ščito po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

(c) Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 30,000.000 SIT.

(d) Vse ponudbe morajo biti vrednotene
separatno 3.1 – 3.3.

(e) Sprejemajo se tudi delne ponudbe za
obseg dobave točka 3.1 -3.3, ki bodo upoš-
tevane, če bodo dane možnosti ekonomične
kombinacije.

4. Datum dobave, če je predvideno: 90
dni po podpisu pogodbe k 3.1 točki.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. maj 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PGD
Črnomelj, kontaktna oseba: Anton Planinc,
ul. Heroja Starihe 8, tel. 07/306-11-34.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun PGD
Črnomelj, št. 52110 – 678- 083013.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele najkasneje do 23. 10.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, po pošti ali osebno
v sprejemno pisarno občine 29, v zapečate-
nih kuvertah, ki morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
gasilskega vozila”.

8. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Črnomelj.

Predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo komisiji pisno poo-
blastilo za sodelovanje na javnem razpisu.

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 mednarodna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.

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 je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovolje-
nja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo,
bo sklenil z naročnikom pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitve, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki naj predložijo zahteve v skladu s 40. čle-
nom ZJN, ki dokazujejo sposobnost podjetja.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 23. 10. 2000 do
10.30.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: interesenti dobijo na naslovu naročnika.

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj

Št. 305/2 Ob-35528
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: fco območje naročni-
ka razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža kabel-
skih povezav za zaščito in vodenje RTP
Dekani 110/20 kV (podrobnejši opis blaga
je v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi do-
kazila o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije, na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica – pri
Andreji Kokošar v komercialnem sektorju,
med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 2. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na ra-
čun št. 52000-601-22566, sklic na št. 00
20777 – ter št. objave v Uradnem listu RS,
s pripisom “razpisna dokumentacija – do-
bava in montaža signalnih kablov v RTP De-
kani”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 24. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 10. 2000 ob
12. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v viši-
ni 3% urednosti ponudbe, katere veljavnost
je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: mož-
nost kompenzacije, rok plačila mora biti naj-
manj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za dobavo in
montažo signalnih kablov v RTP Dekani
110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-

ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od 24. 10. 2000 od
12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, način
plačila, terminski plan dobave, reference v
RS in druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik in so za naročnika pomembne. Po-
drobnejša uporaba meril je v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik posre-
doval le na pisne zahteve vsem zainteresira-
nim, ki so pri naročniku dvignili razpisno do-
kumentacijo. Kontaktna oseba je Metod Bre-
šan, tel. 05/339-67-52.

16., 17.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 9101/1 Ob-35553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Maribor, Sodna uli-
ca 15, Maribor, tel. 02/25-26-422, faks
02/25-21-591.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor – sedež na-
ročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža ISDN te-
lefonske centrale s terminalsko opremo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupin: ponudnik
mora ponuditi vso razpisano opremo, vključ-
no s specificirano dokumentacijo.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: v
roku 45 koledarskih dni po podpisu po-
godbe.

5. Predviden datum zaključka dobave: do
20. decembra 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje, Območna
enota Maribor, Sodna ulica 15, Stane Jam-
brovič, soba 204, tel. 02/25-26-422, faks
02/25-21-591.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delovni dan med 9. in
11. uro, do 6. 10. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti po-
oblastilo za dvig razpisne dokumentacije in
potrdilo o plačilu 10.000 SIT, na račun šte-
vilka: 51800-609-1081, ter posredovati ma-
tično in davčno številko ponudnika,

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
16. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Maribor,
Sodna ul. 15, 2000 Maribor, sprejemna pi-
sarna (soba 6 – pritličje).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000 ob 11.
uri, v kletni dvorani, na sedežu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni bančno garan-
cijo za resnost ponudbe predložiti v višini 2%
ponudbene cene izplačljivo na prvi poziv. Ga-
rancija mora veljati do 31. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
skladno z določili razpisnih pogojev.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katerega spada izved-
ba javnega naročila,

b) finančna sposobnost,
c) izpolnjevanje formalnih delovnih in te-

hničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, zanesljivost, izkušnje in
ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, ga-
rancijski rok in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu kot pod točko 6 a.

16., 17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Maribor

Št. 730000014-1 Ob-35569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, naba-
va 449-23-02, faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– LX obrazec voščilnica navadna
166.000 kosov,

– LX obrazec voščilnica glasbena
171.000 kosov,

– LX obrazec voščilnic super 45.000
kosov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

42,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

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

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 10. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali
splošna položnica na žiro račun
51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3,000.000 SIT, če je ponud-
bena vrednost višja od 24,000.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, največ 10
dni v preteklih 6. mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6.
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe na kate-
ro se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena po posameznem vzorcu.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 10. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 730000014-1 Ob-35570
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, naba-
va 449-23-02, faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: LX dodatki.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

144,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

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

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica na žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 12. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3,000.000 SIT, če je ponud-
bena vrednost višja od 25,000.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, največ 10
dni v preteklih 6. mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6.
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe na kate-
ro se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena po posameznem vzorcu.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 10. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 512/1708 Ob-35579
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: terensko vozilo Suzuki
Jimny, 1 kom.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-

cijska vrednost je 3,000.000 SIT.
(d)
4. Predviden datum dobave: do 2 mese-

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor, vložišče – soba 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo bo možno dobiti od 26. 9. do 29. 9.
2000 v DEM, soba 005, od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, potrjen virman ali
potrjena bančna nakaznica, žiro račun:
51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 2000 do 12.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovanje in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnje-
vati, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik bo moral predložiti dokumente v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri
naročniku.

13. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 13. 10. 2000.

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

– cena 85%,
– dobavni rok 5%,
– plačilni pogoji 5%,
– servis 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
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15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Igor Štruc,
telefon 02/30-05-386, dne 27. in 28. 9.
2000 od 8. do 12. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne od-
piraj – ponudba“ in številko objave v Ura-
dnem listu RS ter naveden predmet javne-
ga razpisa.

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

Št. 09-51/2000 Ob-35590
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Hydrovod d.o.o., družba za komu-
nalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje, tel. 061/851-430, faks
061/853-182.

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

3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika (Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 38).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava kombija z 8 + 1 se-
dežem.

(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:
4,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo - Jožica Lavrač, tel.061/851-430 (ob
dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro ra-
čun).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na žiro račun naročnika št.
51300-601-10308, z navedbo predmeta na-
ročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 13. 10. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Hydrovod, d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 38, 1330 Kočevje, tajništvo (zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene,
kot to predvideva zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 2000, ob 8. uri, v tajništvu podjetja
HYDROVOD d.o.o., Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po pogojih, ponujenih v raz-
pisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-

dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo za priznanje sposobnosti pre-
dložiti in izpolniti vse dokumente in obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo ve-
ljati vsaj 60 dni od predvidenega datuma za
odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem
ponudb velja določilo 28. člena zakona o
javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot me-
rilo za dodelitev javnega naročila (teža in na-
čin uporabe meril) bo uporabljena:

– ponudbena cena glede na zahtevane
karakteristike predmeta javnega naročila, ki
so razvidne iz razpisne dokumentacije (do-
stava FCO Kočevje) (35% delež),

– rok plačila (10% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– potrjene pozitivne reference za ponuje-

ni kombi (10% delež),
– garancijska doba (10% delež),
– organiziranost servisnih storitev, bliži-

na pooblaščenega servisa, odzivni čas (20%
delež),

– boniteta ponudnika 5% delež).
Za posamezno merilo se za najugodnej-

šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s prej
navedenimi deleži.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 061/851-430, faks 061/853-182.

Naročnik lahko v času pred sklenitvijo po-
godbe zavrne vse ponudbe ali prekliče razpi-
sni postopek brez obveznosti, da prizadete
ponudnike obvesti o razlogih za takšno deja-
nje. Ponudniki v teh primerih nimajo pravice
do odškodnine.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila
sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri odpi-
ranju ponudb imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

lo je bil objavljen dne 25. 8. 2000 pod št.
09-38/2000, Ob-34240, objava o izidu pa
dne 22. 9. 2000.

Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Št. 663-05-555/00-03 Ob-35593
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
01/478 33 77.

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

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

bno dobaviti: štirje kombiji za prevoz varo-
vancev varstveno-delovnih centrov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
ba se izdela v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,300.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni del-
nih ponudb.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
15. 11. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
25. 11. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova 5/IV, recepcija.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
13. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: “Ponudba - ne odpiraj“, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila: “Jav-
ni razpis - vozila za VDC“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: avansa ni, plačilni rok naj-
manj 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

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

– cena do 50;
– opremljenost vozil do 10;
– garancijski rok do 15;
– servisna služba do 15;
– posebne ugodnosti do 10.
Podrobnejša opredelitev je v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika za dodatne
informacije je Peter Mele, tel. 01/478 34
10, med 9. in 10. uro do 12. 10. 2000.

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

lo je bil objavljen dne 9. 6. 2000 pod št.
Ob-29247.

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

Št. 41405-10/00 Ob-35599
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 03/812-10-00, faks:
03/812-10-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro blaga
brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: podružnična šola Do-
načka Gora, Donačka Gora 1, 3252 Ro-
gatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža notranje
opreme za podružnično šolo Donačka
Gora.

(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:
20,000.000 SIT.

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

1. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, taj-
nik občine Strajn Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 10. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
razpolago za 20.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti pre-
dložene najkasneje do petka, 13. 10. 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
dobavo in montažo notranje opreme za po-
družnično šolo Donačka Gora“. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden točen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 13. 10.
2000 ob 13.30, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora za finančno zava-
rovanje resnosti ponudbe predložiti bančno
garancijo v višini 10% vrednosti naročila.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo se financira iz
sredstev proračuna Občine Rogatec in Mini-
strstva za šolstvo in šport. Ostala določila so
definirana v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom podpisal pogodbo o do-
bavi in montaži notranje opreme za podružni-
ško šolo Donačka Gora.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: kot v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Pavel Strajn, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.

16., 17.
Občina Rogatec

Št. 405-0043/2000 Ob-35613
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana
in Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mla-
dinska ul. 9, Maribor.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta, Mladinska 9, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava, vgradnja in priklop opreme po
naslednjih skupinah:

– strojna oprema,
– šolska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo zahtevanega blaga za
katere dele oziroma skupine: ponudnik se
lahko poteguje za dobavo, vgradnjo in pri-
klop za eno ali obe skupini opreme.

Nudene dobave in storitve za posamezno
skupino prostorov morajo biti celovite!

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– strojna oprema – 14 mio SIT,
– šolska oprema – 25 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

sredovanje podatkov o priključkih opreme v
5 dneh po podpisu pogodbe, dobava in
vgradnja opreme do februarja 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 15. 2. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
plus, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor,
tel. 062/250-41-10, faks 062/250-41-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije:

– 5.000 SIT za strojno opremo,
– 10.000 SIT za šolsko opremo.
Način  plačila:  virmansko  ali  s  polož-

nico na žiro račun naročnika št.
51800-601-62499.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 10. 2000 do 10.
ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Proplus, d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 23. 10. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Proplus, d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, v višini 10%
ocenjene vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na
osnovi situacij, v 60 dneh od vgradnje opre-
me in prispetja potrjenih situacij.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba bo sklenjena z enim
pogodbenim partnerjem.

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:
pravna in fizična oseba, ki ima ustrezno re-
gistracijo za izvedbo vseh razpisanih del (do-
bava, vgradnja in priklop opreme).

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

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 15%,
– kvaliteta opreme in materialov 15%,
– finančna usposobljenost 7%,
– garancijski rok za individualno in serij-

sko opremo 7%,
– zagotavljanje servisiranja 6%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na Pro-
plus, d.o.o. Strma ul. 8, Maribor –Bojana
Sovič, tel. 062/250-41-10, faks
062/250-41-35, na osnovi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo v
15 dneh po objavi. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.

Ogled objekta možen po predhodnem
dogovoru z vodstvom Pravne fakultete, tel.
062/250-420, faks 062/223-245.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta

Ob-35615
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana , faks 01/251-55-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

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

bno dobaviti: 69 monitorjev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

30 dni od dneva podpisa pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave: do

30 dni od dneva podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 10. 2000; vsak
delovni dan od 9. do 12. ure in od 14. do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50100-611-0060015, sklicna št.: 27099.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 2000 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 10. uri, v prostorih Banke
Slovenije, soba 240 .

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
28. 11. 2000.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od skrajnega roka za
oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.oprema2000@bsi.si.

16.
17. Prvi delno uspeli javni razpis za to

naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27656.

Banka Slovenije

Št. 404-08-151/2000 Ob-35616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
431-81 64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul., Šentvid, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: 2 kom čoln na vesla
(šljupka) in 40 kom vesla za čoln
(šljupka).

Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred
podpisom pogodbe ponovno preveril višino
razpoložljivih sredstev in prilagodil obseg na-
ročila dejansko razpoložljivim sredstvom.
Razpisane količine so okvirne.

Zahteve naročnika po predmetu naročila:
Čoln na vesla – šljupka
Osnovne zahteve:
Opis trupa:
– dolžina: 6–6,99 m,
– širina: 1,6–2 m,
– višina: 0,80–0,9 m,
– teža na kopnem: 150 do 200 kg,
– nosilnost: 1,2–1,4 t ali 10 oseb + opre-

ma za jadranje in veslanje,
– barva trupa: siva mornariška, pod vo-

dno črto antivegetativna.
Material in opis:
– poliester z okrepljenim dnom,
– na robovih čolna so odprtine za vesla

okovane z nerjavečim materijalom,

– na premcu in krmi so vgrajeni nerjaveči
obročni uhači za privezno vrv oziroma za-
stavno kopje,

– krmno zrcalo je ravno z vgrajenimi ner-
javečimi obročnimi uhači za montažo krmila.

Oprema v kompletu:
– vgrajene lesene klopi za 8 veslačev,

krmarja in opazovalca,
– podnice – lesene zaščitene z vodood-

porno barvo,
– komplet za jadranje s šljupko: leseni

jambor s snastjo-jekleno okovje in pripone iz
pletene jeklene vrvi fi=0,5 mm, glavno jadro
in prečka iz prešitega platna z okrepljenimi
robovi ter vgrajenimi obročki iz nerjaveče ko-
vine v rogljih,

– komplet za veslanje – 8 vesel (tehnične
zahteve enake kot za C6.2. vesla za čoln
šljupko),

– krmilo za šljupko: krmilo iz poliestra s
ročico za upravljanje iz nerjaveče kovine,

– komplet vrvi za privez šljupke: dolžina
2 x 4m, debelina 10 mm, materijal umetna
vlakna,

– zastavni drog iz nerjavečega materijala
dolžine 1–1,2 m,

– kavelj, iz trde kovine – nerjaveči materi-
al, na lesenem kolu dolžine 2,2–2,6 m,

– jekleno sidro teža 8–10 kg, tip kotva s
štirimi kraki.

Ostale zahteve:
1. Ponudnik mora zagotoviti blago, ki

je proizvedeno v letu 2000/2001.
Blago mora ustrezati predpisom veljav-

nim v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik mora ob ponudbi naroč-

niku:
– predložiti natančno tehnično doku-

mentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– zagotavljati najmanj pet let garancij-

skega roka za trup čolna, jadra in jambor,
– zagotavljati najmanj eno leto garan-

cijskega roka za ostalo opremo.
3. Prodajalec mora ob dobavi blaga:
– priložiti poročilo proizvajalca o kon-

čnem testiranju blaga,
– priložiti navodila za uporabo in vzdr-

ževanje v slovenskem jeziku,
– priložiti tehnično dokumentacijo za

blago in vso zahtevano opremo,
– priložiti garancijsko izjavo oziroma

podpisan in potrjen garancijski list proizva-
jalca,

– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti ateste o opremi.

Vesla za čoln – šljupko
Osnovne zahteve:
– material: mornariški les – lakiran, oko-

vje iz nerjaveče kovine, usnjena obloga na
spoju z veslino dolžine 0,3–0,4 m,

– dolžina vesla: 2,5–2,9 m,
– teža: 7–8 kg.
Ostale zahteve:

1. Prodajalec mora ob dobavi blaga:
– priložiti poročilo proizvajalca o testi-

ranju blaga,
– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti atest.

(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 samo za celotno javno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
5,200.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: september 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko, Kar-
deljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 01/471-25-86, soba št.
550/III, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5,000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in številko javnega
razpisa MORS BO-17/2000- A), na žiro ra-
čun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti.

Pred tem je potrebno predložiti:
1. dokazilo o vplačilu (vsebovati mora

naslednje podatke: navedba polnega naslo-
va ponudnika, davčno številko, številko jav-
nega razpisa, sklic na št. ) ter

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a)Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO-17/2000-A – mornariška
oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 2000 ob
11. uri, na naslovu: MORS, Urad za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
564/3. nadstr.

9., 10., 11., 12.
13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: od 18. 10. 2000 od
12.01 dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo pri izbiri najugodnejšega izvajalca za
dobavo blaga upošteval naslednja merila:

(a) Ocenjevalni kriteriji: naročnik bo skle-
nil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo po
spodaj navedenih kriterijih zbral največje šte-
vilo točk in izpolnjeval vse ostale zahteve iz
razpisne dokumentacije.

Najugodnejša je ponudba, ki zbere najve-
čje število točk.

Zap. št. Ocenjevalni kriterij Uteži

1. Cena 80.00
2. Dobavni rok 20.00

Skupaj 100.00

Izračun števila točk:
Cena (za čoln in vesla skupaj): 80 x (naj-

nižja ponujena cena/ponujeno ceno),
Dobavni rok: 20 x (najkrajši ponujeni do-

bavni rok/ponujeni dobavni rok).
(b) Izločilni kriteriji:
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene po-

nudbe ponudnikov:
1. če priloženi dokumenti in izjave niso

ustrezni oziroma pravilni in če niso vpisani vsi
zahtevani podatki oziroma zahteve (popol-
nost ponudbe),
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2. če ponudnik ne zagotavlja dobav-
nega roka v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,

3. če ponudnik ne zagotavlja vseh za-
htev naročnika po predmetu naročila, ki vklju-
čujejo osnovne zahteve in ostale zahteve.

(c) Popolnost ponudbe: za popolno po-
nudbo se šteje ponudba, kateri so priloženi:

– dokumenti, ki jih izdajajo uradne institu-
cije:

1. dokazilo pristojnega organa o re-
gistraciji ponudnika za dejavnost (za pravne
osebe) oziroma potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov za opravljanje de-
javnosti (za s.p.), v katero sodi izvajanje jav-
nega naročila in dokazuje stanje, ki na dan
odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni,

2. odločba pristojnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti (za pravne osebe) ozi-
roma priglasitveni list in obrtno dovoljenje (za
s.p.), v katero sodi izvajanje javnega naročila,

3. bilanca stanja in uspeha za leto
1999,

4. BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
izdane s strani Agencije za plačilni promet, ki
na dan odpiranja ponudb BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 30 dni (za pravne
osebe), oziroma davčna napoved za leto
1999 (za s.p.), potrjeno s strani pristojne
izpostave DURS,

5. dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravna-
ne davke in prispevke, določene z zakonom,
ne starejše od 30 dni,

6. izjava ponudnika o poravnavi obvez-
nosti,

7. potrdilo, da ponudnik ni pod prisil-
no 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 zbor-
nice,

8. potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila vodstveni delavci po-
djetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem – potrdilo izda Mini-
strstvo za pravosodje – kazenska evidenca;

– ostale izjave in vpisani zahtevani podat-
ki ter zahteve:

1. izpolnjeno povabilo k oddaji po-
nudbe,

2. izjava ponudnika, da se strinja z vse-
bino razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi po-
goji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe – podpisa-
na, žigosana,

3. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe – podpisana, žigosana,

4. izjava o zagotavljanju zahtev glede
predmeta naročila,

5. izjava o zagotavljanju dobavnega
roka,

6. pravilno izpolnjena ponudba, brez
pogojevanja,

7. vzorec pogodbe, podpisan in žigo-
san, parafirana vsaka stran pogodbe in prilo-
ge k pogodbi, v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.

Ponudba je nepopolna, če niso priloženi
vsi zahtevani in ustrezni oziroma pravilni do-

kumenti in izjave in če niso vpisani vsi zahte-
vani podatki oziroma zahteve.

Če je ponudba nepopolna, se izloči iz
nadaljnje obravnave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: MORS, Kardeljeva ploščad 24, Urad za
logistiko, kont.oseba – vodja izvedbe javne-
ga naročila Marjana Drobež,
tel.:01/471-2341 vsak delavnik med 8. in
9. uro, ali po faksu 01/431-90-35. Naroč-
nik bo odgovoril na vse zahteve po pojasni-
lih, ki jih bo prejel najmanj 7 dni pred rokom
za oddajo ponudb do 12. ure.

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

lo je bil objavljen dne 9. 6. 2000 pod št.
404-08-151/2000, objava o izidu pa dne
19. 8. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 488/2000 Ob-35676
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, Dornava,
faks 062/755-050.

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

3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava materiala za osebno
higieno in čistil po naslednjih skupinah:

– material za osebno higieno,
– čistila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje za dobavo posamez-
ne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: material
za osebno higieno: 7,200.000 SIT, čistila:
5,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bor-
štnarja Dornava, referent za javna naročila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
žiro račun št. 52400-603-30549, ali na bla-
gajni zavoda.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 12. uri v zavodu, konfe-
renčna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilni rok 30 dni od preje-
ma računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izjava pristojnega organa, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,

– registracija podjetja oziroma obrtno do-
voljenje, ne starejše od 30 dni,

– izjava pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,

– potrdilo, da ima poravnane davke in pri-
spevke, določene z zakonom,

– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,

– izjava o zagotovitvi zahtevanih letnih ko-
ličin,

– izjava o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma kvaliteto kontrolira poo-
blaščeni zavod,

– izjava o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Simona Petrovič,
tel. 02/754-02-49.

16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje dr.

Marijana Borštnarja Dornava

Ob-35677
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Park spomina Te-
harje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema osrednjega spomin-
skega objekta.

(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:

1. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna oseba:
Dunja Bubanj, 01/478-34-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 2. 10.
2000.

(c)
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do do
20. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – oprema Teharje”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljublja-
na, sejna soba.

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

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebi-
na listin, ki jih mora predložiti ponudnik za
dokazovanje pogojev je opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb (20. 10. 2000 do 12. ure).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naročila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena ce-
na, reference in rok izvedbe.

15., 16., 17.
Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 63 Ob-35681
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota,
069/31-401.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno po-
djetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: merilniki toplote in tople
vode.

(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:
30,000.000 SIT.

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

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

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-

munala, javno podjetje d.o.o., Murska Sobo-
ta, Kopališka 2, Murska Sobota, v tajništvu
podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.

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

predložiti ponudbe:16. 10. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, Murska Sobota, v sejni sobi podjetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene cene z veljavnostjo do 30. 12.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: minimalni rok plačila 60 dni
od nastanka DUR.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: skleni-
tev pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 12. 2000.

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

1. cena 80%,
2. reference 10%,
3. plačilni pogoji 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Benkovič Anton,
univ. dipl. inž. stoj.

16., 17.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,

Murska Sobota

Ob-35678
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, tel. 067/391-706, faks
067/346-370.

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

3. (a) Kraj dobave: Kobilarna Lipica, Lipi-
ca 5, 6210 Sežana.

(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potreb-
no dostaviti: specialno tovorno vozilo za
prevoz konj - eno vozilo.

(c) Ocenjena vrednost: 26,000.000 SIT.
4. Datum dobave: če je predvideno: v

najkrajšem možnem času.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

rok dobave bo upoštevan kot merilo za pre-
sojo najugodnejše ponudbe.

6. (a) Polni naslov službe,od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
bilarna, Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
067/391-706, Mitja Mahorčič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14 dni po objavi v Ura-
dnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: plačilo stroškov dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51420-603-32751.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000, z redno
jutranjo pošto ali osebno do 13. ure, v tajniš-
tvo kobilarne.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, z zahtevkom kot je navedeno
v 3. točki navodil ponudnikom razpisne do-
kumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 17. 10. 2000, ob 11. uri v klubski
sobi Hotela Klub v Kobilarni Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost v viši-
ni 5% od predvidene vrednosti javnega naro-
čila, z veljavnostjo 30 dni od dneva izdaje
sklepa o izbiri najugudnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilo na obroke.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba na obroke.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno–poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
navedena v 9. točki navodil ponudnikom raz-
pisnne dokumentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji, cena, reference, tehnične rešitve, rok
dobave, najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebi, nave-
deni pod 6. (a) točko.

16., 17.
Kobilarna Lipica

Ob-35680
1. Consignee, postal address, fax num-

ber: Kobilarna Lipica, 5 Lipica, 6210 Lipica,
telephone number: 067 391 706, fax num-
ber: 067 346 370.

2. The way of choosing the most suitable
bidder: officially published invitation for the
performer choice, without limits.

3. (a) Delivery place: Kobilarna Lipica, 5
Lipica , 6210 Sežana.

(b) Type of and quantity of merchandise
to be delivered: a special lorry for horse
transport, one vehicle.

(c) Estimated value: 26,000.000 SIT.
4. Delivery date: If it is foreseen in the

shortest time possible.
5. The foreseen date of delivery conclusi-

on: the delivery term will be taken into acco-
unt as a measure for the estimation of the
most favourable bidder.

6. (a) Full address of the service which
can be demanded the officially published
documentation: Kobilarna Lipica, 5 Lipica,
6210 Sežana, telephone number:
067/391-706, Mr. Mitja Mahorčič.

(b) The deadline the officially published
documentation can be demanded: fourteen
days after the announcement in the Official
Gazette of Republic of Slovenia.
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(c) Amount and the way of paying for
the officially published documentation: the
documentation payment expenses should
be remitted to giro account number
51420-603-32751.

7. (a) The date and hour the offers sho-
uld be submitted: 16th October, 2000, to the
secretary’s office of Kobilarna or personally
by 1 p.m.

(b) Offers should be presented to the
following full address: Kobilarna Lipica, 5
Lipica, 6210 Sežana, with claim as stated in
the third item of instructions for the bidders
of officially published documentation.

8. The date, time and place of opening
the offers: Tuesday, 17th October, 2000 at
11 o’clock in the club room of the Klub Hotel
in Kobilarna Lipica, 5 Lipica, 6210 Lipica.

9. Amount type and duration of validity of
acceptable financial insurances according to
the seriousness of the offer: bank guarantee
for seriousness to the amount of 5% of fore-
seen value of public Order. The validity is
thirty days from the resolution issue of the
highest bidder chosen.

10. Main financial and payment terms
and/or reference to clauses in other docu-
ments: Pro rata payment.

11. Demanded legal form which is to be
taken on by the group of service bidders, if
the public order is allocated to them: Pro
rata purchase contract.

12. Demands according to legal status of
service bidders, financial-commercial and
technical capacities which are to be fulfilled,
so that the capacity listed under item nine
will be recognized to them.

13. The deadline the bidders cannot
withdraw offers: 6th November, 2000.

14. Measures for allotment of order,
weight and the way of using the measures:
Payment condition, price, reference, techni-
cal solutions, delivery time. The lowest
quotation is not necessary the keenest.

15. More information about order: It is
stated in officially stated documentation, for
further information contact Mr. Mitja Ma-
horčič.

Kobilarna Lipica

Št. 404-08-377/2000 Ob-35679
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 10.080 kg sintetičnega olja
za čiščenje, mazanje in protikorozijsko
zaščito orožja in oborožitvenih sistemov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
20,320.000 SIT.

4. Datum dobave: najkasneje 15. 12.
2000 (ca. 1/2 celotne količine).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 3. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
01/471-25-86, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 61/2000), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova,
davčno številko, št. javnega razpisa),

– potrdilo o registraciji, če ste davčni za-
vezanec

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 12. 10. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 564/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno plačljivo na prvi poziv v višini
100.000 SIT, če njegova ponudbena vre-
dnost presega 25,000.000 SIT. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb,

– izjavo banke , da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba
presega 25,000.000 SIT. Bančna garancija
mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku
roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v dru-
gih 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 ponu-
dniki bo sklenjena 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:
naročnik bo sposobnost ponudnikov ocenje-
val z naslednjimi izločilnimi kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega razpisa ali obrt-
no dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 1999,

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

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– da je za ponujene artikle priložil tehnič-
no dokumentacijo oziroma kataloge, iz kate-
rih je nedvoumno razvidno, kaj je predmet
ponudbe,

– da ponujeni artikli ustrezajo zahtevanim
in drugim karakteristikam,

– da ponuja v okviru točke, na katero se
prijavlja, kompletno količino v zahtevanih
rokih.

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

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril – (21 čl. ZJN): naročnik
bo pri ocenjevanju za izbiro najugodnejšega
ponudnika upošteval samo tiste ponudnike,
ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz toč-
ke 12.

Naročnik bo ocenil ponudbe na osnovi
naslednjih meril z vrednostmi:

a) cena
Največje možno število točk je (55).
Cenovno najugodnejša ponudba prejme

(55) točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njego-
ve ponujene cene od cenovno najugodnej-
šega ponudnika, pri čemer ne more prejeti
manj kot 0 točk.

b) Certifikat ponudnika serije ISO 9000
Število točk je 10, če je certifikat priložen

in 0 točk, če certifikat ni priložen.
c) Certifikat ponudnika serije ISO

14001
Število točk je 30, če je certifikat priložen

in 0 točk, če certifikat ni priložen.
d) Laboratorijske usluge v lastnih labo-

ratorijih in tehnično svetovanje
Število točk je 5, če je priložena izjava, da

ponudnik nudi laboratorijske usluge v lastnih
laboratorijih in tehnično svetovanje in 0 točk,
če izjava ni priložena.

Na podlagi seštevka točk, bo naročnik iz-
bral ponudnika z najvišjim št. pridobljenih točk,
s katerimi bo sklenil prodajno pogodbo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani ponudnik, ki potrebuje
obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpi-
sni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi
pismeno vprašanje po pošti ali telefaksu.

Naročnik bo odgovoril na vse pismene
zahteve po pojasnilih, ki jih bo prejel najmanj
7 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v objavi javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

Kopije naročnikovega odgovora bodo po-
sredovane vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo, brez navedbe ponudnika, ki je
vprašanje postavil.

Kontaktna oseba je Jože Mokorel tel.
471-25-53, faks 431-90-35.

Ministrstvo za obrambo

Št. 0512/3-308/108-00 Ob-35689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-5125, faks 061/315-073.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za dobavo laserskih merilni-
kov hitrosti.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega razpisa je:

– dobava 8 kosov laserskih merilni-
kov hitrosti z rezervnim akumulatorjem, pol-
nilcem za akumulatorje, ramensko oporo, po-
daljškom za priključek na avtomobilsko na-
pajanje in transportnim kovčkom;

– izvedba tehnično-servisnega šolanja
pri proizvajalcu.

Predmet javnega razpisa (tehnične karak-
teristike in ostale zahteve naročnika) je podro-
bneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko ponudijo le predmet javnega raz-
pisa v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti
za izvedbo posameznih delov predmeta jav-
nega razpisa.

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

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

kasnejši rok za dobavo opreme in izvedbo
šolanja je 15. 12. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finan-
ce, plan in investicije, Oddelek za investicije
in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de, kontaktna oseba: Dušan Čergič,
tel.061/172-57-01.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer od 10. do 12. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba 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 katere-
ga mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-108-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti do 3. 10. 2000, najkasneje do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti 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 3. 10. 2000
ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema raču-
na, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi
laserskih merilnikov hitrosti in izvedbi šola-
nja, v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: prijavijo se lahko gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, dobavni rok in finančno stanje po-
nudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 50 točk, za garancijo
20 točk, za dobavni rok 6 točk in za finančno
stanje ponudnika 4 točke;

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/106-00 Ob-35692
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 01/132-51-25, faks 01/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava pisarniške
opreme se bo vršila na policijskih upravah
Ministrstva za notranje zadeve Republike Slo-
venije v Celju, Krškem, Ljubljani, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu,
Postojni in Slovenj Gradcu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava pisarniškega materiala, in sicer:

– sklop 1 (stoli):
– podsklop 1.1: stoli I. skupina,
– podsklop 1.2: stoli II. skupina,
– podsklop 1.3: stoli III. skupina;

– sklop 2 (omare):
– podsklop 2.1: omare I. skupina,
– podsklop 2.2: omare II. skupina,
– podsklop 2.3: omare III. skupina,
– podsklop 2.4: omare IV. skupina;

– sklop 3 (mize):
– podsklop 3.1: mize I. skupina,
– podsklop 3.2: mize II. skupina,
– podsklop 3.3: mize III. skupina;

– sklop 4 (razno):
– podsklop 4.1: I. skupina,
– podsklop 4.2: II. skupina,
– podsklop 4.3: III. skupina,
– podsklop 4.4: IV. skupina,
– podsklop 4.5: V. skupina.

(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 posameznih
sklopih in podsklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih točk oziroma postavk iz
posameznega podsklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila (za vse sklope) je
27,500.000 SIT.

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

– sklop 1: 10,800.000 SIT, in sicer:
– podsklop 1.1: 7,250.000 SIT,
– podsklop 1.2: 550.000 SIT,
– podsklop 1.3: 3,000.000 SIT;

– sklop 2: 9,300.000 SIT:
– podsklop 2.1: 4,220.000 SIT,
– podsklop 2.2: 580.000 SIT,
– podsklop 2.3: 2,430.000 SIT,
– podsklop 2.4: 2,070.000 SIT;

– sklop 3: 3,900.000 SIT:
– podsklop 3.1: 2,200.000 SIT,
– podsklop 3.2: 760.000 SIT,
– podsklop 3.3: 940.000 SIT;

– sklop 4: 3,500.000 SIT:
– podsklop 4.1: 1,130.000 SIT,
– podsklop 4.2: 1,620.000 SIT,
– podsklop 4.3: 540.000 SIT,
– podsklop 4.4: 160.000 SIT,
– podsklop 4.5: 50.000 SIT.

4. Datum dobave: rok dobave je najka-
sneje do 30. 11. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finan-
ce, plan in investicije, Oddelek za investicije
in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade (tel.
061/172-43-83), kontaktna oseba: Zdrav-
ko Smolej, tel. 061/172-42-41.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave jav-
nega razpisa 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, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-106-00.

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, naved-
ba 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 katere-
ga mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 12. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
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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 12. 10.
2000 ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
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 dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema raču-
na, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi
pisarniške opreme, v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: prijavijo se lahko gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

Največje število točk, ki jih lahko ponudbe
prejmejo za ceno je 40 točk, za reference je
8 točk in za finančno sposobnost je 5 točk.

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 51/2000 Ob-35694
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Mikolšičeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): naročnik bo izbral izvajalca
na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Poslovna stavba na
Miklošičevi 24 v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in instalacija siste-
ma za nadzor nad vstopanjem in giba-
njem v poslovni stavbi na Miklošičevi 24
po razpisni specifikaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora v ponudbi zajeti celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost javnega naročila je približno
18,000.000 SIT.

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

bava blaga je predvidena v januarju 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave je predviden do februarja
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, In-
formacijski center, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (tajništvo IC, III. nadstr., soba 345,
vsak delovni dan od 10. do 13. ure).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne dokumen-
tacije mora ponudnik pred dvigom razpisne
dokumentacije nakazati 5.000 SIT, na žiro
račun: 50101-609-10542, Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje, Informacijski center z oz-
nako “Razpisna dokumentacija JN VA-2-00“.
Razpisno dokumentacijo prejme ponudnik na
podlagi predložitve potrdila o vplačilu in foto-
kopije “Potrdila o registraciji davčnega zave-
zanca“ s strani DURS (točni podatki o naslo-
vu in davčni številki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do ponedeljka, 23. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: naslov za predložitev ponudb
je: Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, (tajništvo IC, soba 345, III. nadstr.).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 2000 ob
12.30 v sejni sobi IC, v poslovni stavbi Zavo-
da na Miklošičevi 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebna bančna garancija na znesek
1,000.000 SIT po predlogi iz razpisne doku-
mentacije, veljavna do 29. 12. 2000.

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

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: glede
pravnega statusa ponudnika in finanačno-po-
slovne in tehnične sposobnosti ponudnika ni
posebnih zahtev, ponudnik mora izpolnjevati
pogoje v skladu z zakonodajo in razpisno
dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more
odstopiti od ponudbe od odpiranja ponudb
do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

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

– cena: 0–40 točk;
– reference ponudnika: 0–15 točk;
– dobavni rok: 0–5 točk;
– garancijski rok: 0–10 točk;
– kvaliteta blagovne znamke blaga: 0–

10 točk;
– enostavnost upravljanja in administri-

ranja: 0–10 točk;
– enostavnost izvedljivosti rešitve glede

na obstoječo zgradbo (infrastrukturo): 0–10
točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informativni sestanek s ponudniki bo v
petek, 29. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
Informacijskega centra št. 342/III, v poslovni
stavbi Zavoda na Miklošičevi 24, Ljubljana.

16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Lubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Preklic
Ob-35606

Preklicujemo objavo razpisa za izvedbo
GOI del za novo plinsko kotlarno pri Osnovni
šoli Radovljica, objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34907.

Občina Radovljica

Št. 351-03-21/00-14 Ob-35459
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Otiški vrh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: komunalne
naprave za industrijsko cono Otiški vrh.

Ocenjena vrednost celote: 20,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik se lahko potegu-
je za naročilo v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava PGD ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektirane
ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo svojo
varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek izvedbe razpisanih del je 23. 10.
2000, dokončanje del 12. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, vložišče, Krumpačnik Dragica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija brez
projekta 5.000 SIT. Projekt je možno dobiti
na vpogled na sedežu Občine Dravograd, pri
Lidiji Košutnik, pisarna št. 23, do 2. 10.
2000 od 10. do 12. ure. Način plačila: vir-
man ŽR št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis Komunalne naprave za in-
dustrijsko cono Otiški vrh”, na hrbtni strani
mora biti polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 11. uri, Občina Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: finan-
ciranje in plačila se bodo izvajala v skladu s
pogodbo, zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 34/98, 91/98 in 9/00), zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in na
njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi
ali v skupnem nastopu, z določitvijo in poo-
blastilom 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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil ponu-
dnikom za izdelavo ponudb.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnični
del (utež 40%) in finančni del (utež 60%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Lidija Košutnik, tel.
0602/83-011.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 351-03-20/00-14 Ob-35460
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Otiški vrh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: napajalna
cesta za industrijsko cono Otiški vrh.

Ocenjena vrednost celote: 27,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik se lahko potegu-
je za naročilo v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava PGD ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektirane
ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo svojo
varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek izvedbe razpisanih del je 23. 10.
2000, dokončanje del 12. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravo-
grad, vložišče, Krumpačnik Dragica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija brez
projekta 5.000 SIT. Projekt je možno dobiti
na vpogled na sedežu Občine Dravograd, pri
Lidiji Košutnik, pisarna št. 23, do 2. 10.
2000 od 10. do 12. ure. Način plačila: vir-
man ŽR št. 51820-630-25594.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 10. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis Napajalna cesta za industrij-
sko cono Otiški vrh”, na hrbtni strani mora
biti polni naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: finan-
ciranje in plačila se bodo izvajala v skladu s
pogodbo, zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 34/98, 91/98 in 9/00), zakonom o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in na
njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi
ali v skupnem nastopu, z določitvijo in poo-
blastilom 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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,

– izpolnjevati mora določila navodil ponu-
dnikom za izdelavo ponudb.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnični
del (utež 40%) in finančni del (utež 60%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Lidija Košutnik, tel.
0602/83-011.

17., 18.
Občina Dravograd

Št. 491/2000 Ob-35461
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Tr-
bovlje – Partizanski vrh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovoda za zaselke pod Partizanskim
vrhom – II. gradbena etapa.

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b), (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: pričetek del
november 2000, dokončanje julij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Odsek za gospodarske javne
službe, Mestni trg 4, soba št. 53/II, kontak-
tna oseba je Mirko Zidar, tel. 03/56-34-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave tega
razpisa do vključno 15 dni po njegovem izidu,
po predhodni najavi na tel. 03/56-34-800,
od 8. do 12. ure, vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 30.000 SIT ponudniki po-
ravnajo virmansko na žiro račun št.
52700-630-10056, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Izgradnja vodovoda za za-
selke pod Partizanskim vrhom – II. gradbena
etapa”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2000 do 9. ure,
ne glede na vrsto prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, vložišče, soba št. 11/PR.

Ponudba se oddaja v zapečateni kuverti
in mora biti jasno označena z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba – Izgradnja vodovoda za
zaselke pod Partizanskim vrhom – II. grad-
bena etapa”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Občina
Trbovlje, Mestni trg 4, II. nadstropje – mala
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
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nudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% od vrednosti po-
nudbe, veljavno do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du s predpisi, ki urejajo izvrševanje državne-
ga proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko od-
maknejo ponudbe do pričetka odpiranja po-
nudb. Po tem času lahko naročnik vnovči ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni
dokumentaciji so skladno z 21. členom ZJN
natančneje opredeljena izhodišča za izbor naj-
ugodnejšega ponudnika: ponujena cena, fik-
snost cen, reference in seznam morebitnih
podizvajalcev, plačilni pogoji, rok, boniteta po-
nudnika, garancije in ostale ugodnosti. Najce-
nejša ponudba ni nujno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izboru obveščeni v

roku 20 dni od odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti ma-

njši obseg od razpisanega, glede na razpolo-
žljiva proračunska sredstva, oziroma določiti
fazno gradnjo.

17., 18.
Občina Trbovlje

Št. 491/2000 Ob-35462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Tr-
bovlje – Planinska vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
vodovoda Planinska vas.

Ocenjena vrednost: 19,000.000 SIT.
(b), (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: pričetek del
november 2000, dokončanje junij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Odsek za gospodarske javne
službe, Mestni trg 4, soba št. 53/II, kontak-
tna oseba je Mirko Zidar, tel. 03/56-34-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do vključno 10 dni po njego-

vem izidu, po predhodni najavi na tel.
03/56-34-800, od 8. do 12. ure, vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 20.000 SIT ponudniki po-
ravnajo virmansko na žiro račun št.
52700-630-10056, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – Izgradnja vodovoda Planin-
ska vas”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2000 do 9. ure,
ne glede na vrsto prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, vložišče, soba št. 11/PR.

Ponudba se oddaja v zapečateni kuverti
in mora biti jasno označena z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba – Izgradnja vodovoda Pla-
ninska vas”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2000 ob 11. uri, na naslovu: Občina
Trbovlje, Mestni trg 4, II. nadstropje – mala
sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od vredno-
sti ponudbe, veljavno do izteka opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du s predpisi, ki urejajo izvrševanje državne-
ga proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko od-
maknejo ponudbe do pričetka odpiranja po-
nudb. Po tem času lahko naročnik vnovči ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji so skladno z 21. členom
ZJN natančneje opredeljena izhodišča za iz-
bor najugodnejšega ponudnika: ponujena
cena, fiksnost cen, reference in seznam mo-
rebitnih podizvajalcev, plačilni pogoji, rok,
boniteta ponudnika, garancije in ostale ugo-
dnosti. Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod 1. točko,
– ponudniki bodo o izboru obveščeni v

roku 20 dni od odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti ma-

njši obseg od razpisanega, glede na razpolo-
žljiva proračunska sredstva, oziroma določiti
fazno gradnjo.

17., 18.
Občina Trbovlje

Št. 2510/00 Ob-35463
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Čatež, Čatež št.
19, Velika Loka, pooblaščeni predstavnik na-
ročnika: Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev
trg 9, 8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, kontaktna oseba Tone Gri-
čar, inž. gr.

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

3. Kraj izvedbe del: Čatež.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
mrliške vežice na Čatežu, pridobitev upo-
rabnih dovoljenj za objekte, izročitev ob-
jektov naročniku – ključ v roke.

Vrednost naročila je 15,000.000 SIT za
celoto.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje 30. 5.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunala  Trebnje,  d.o.o.,  Goliev  trg  9,
8210  Trebnje,  kontaktna  oseba  Tone
Gričar,  inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 10. 2000. Pred
obiskom obvezna telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov na račun št.
52120-601-12414 – Komunala Trebnje, s
pripisom “Izgradnja mrliške vežice Čatež”, v
višini 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
12. 10. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Trebnje,
d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, tel.
07/348-12-60, faks 07/348-12-82, soba
št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba gradnja mrli-
ške vežice Čatež – ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti naročniku bančno
garancijo v višini 10% razpisne vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja in plači-
la so detajlno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
natančneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok
izdelave, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 34401-0012/00-232 Ob-35473
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.

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

3. Kraj izvedbe del:
– odsek lokalne ceste G1 7 – Male

Loče,
– odsek lokalne ceste Zabiče (Sela)–

Podgraje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

– rekonstrukcija odseka lokalne ce-
ste G 1 7 – Male Loče:

– dolžina odseka 750 m,
– orientacijska vrednost del je

14,000.000 SIT;
– rekonstrukcija odseka lokalne ce-

ste Zabiče (Sela)–Podgraje:
– dolžina odseka 470 m,
– orientacijska vrednost del je

8,000.000 SIT.
(a1) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del:
– preddela,
– voziščna konstrukcija,
– odvodnjavanje,
– oprema ceste.
(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: možnost potegovanja za
posamezen objekt.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi ponudbo po
sistemu “ključ v roke”.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, dokončanje del 20 koledar-
skih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, kon-
taktna oseba: Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 22. 9. 2000 do 2. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”,
z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen naslov odpoši-
ljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 5% od vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 60 dni po datumu
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Plačevanje po situacijah z zapadlostjo
60 dni od datuma izstavitve računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (izpisek iz sodnega registra z veljav-
nostjo 60 dni, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem organu ter odločbo o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1, BON 2, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje
in potrdilo o poravnavi davčnih obveznostih),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference za podobna dela, ga-
rancijski rok in garancija kakovosti del, osta-
le ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-35470
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, faks
07/38-45-190.

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

3. Kraj izvedbe del: pokopališče v Dolenj-
skih Toplicah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba zu-
nanje ureditve pokopališča v Dolenjskih
Toplicah – 1. faza. Ocenjena vrednost: 20
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: dela se bodo izvaja-
la skladno z razpisno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je 25. 10. 2000. Rok dokončanja del je
30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občinska
uprava občine Dolenjske Toplice (Rok Bar-
bič), Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Topli-
ce. Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Dolenj-
ske Toplice št. 52100-630-000-0040162,
s pripisom “dokumentacija za z. ureditev po-
kopališča“. V ceno je vštet 19% DDV.

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

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občinska uprava občine Do-
lenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Do-
lenjske Toplice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. oktober 2000 ob 14. uri, na sedežu Obči-
ne Dolenjske Toplice.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glav-
ni pogoji financiranja so opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpira-
nje ponudb, to je po 5. oktobru 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natan-
čna navodila bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda razpi-
sanih del, in sicer brez obrazložitve;

– kontaktna oseba: Občinska uprava ob-
čine Dolenjske Toplice, Mateja Perko, Zdra-
viliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, tel.
07/38-45-185.

17., 18.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 195 Ob-35562
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 5, Zagorje ob Savi, faks
0601/64-011.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Tone
Okrogar Zagorje ob Savi, enota Kisovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ocenjena
vrednost za gradbeno-obrtniška in insta-
lacijska dela pri izgradnji telovadnice in
razširitve kapacitet osnovne šole znaša
240,000.000 SIT.

Naročnik bo dela oddal po sistemu
funkcionalni ključ v roke.

(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: investitor bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izbranemu izva-
jalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne spreje-
ma variantnih rešitev in predlogov, ponudbe
morajo biti oblikovane skladno s projektno
dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 2000, dokončanje del: september
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-083, faks 0601/64-214,
GSM 041/650-806.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 25. 9. 2000 do
10. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (število bančnega računa ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 55.000
SIT, ŽR: 52720-601-12900.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. juli-
ja 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
OŠ Kisovec”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob
Savi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti v času traja-
nja 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal v paketu enemu izvajalcu, ki lah-
ko angažira za izvedbo posameznih vrst del
kooperante.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni do-
kumentaciji in je skladna z 9. členom
“odredbe o obvezni vsebini razpisa in po-
nudbene dokumentacije” (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce 10%, ponujen rok izgradnje 10%, ponuje-
na cena 50%, plačilni pogoji 30%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: IN-TACT, d.o.o., Ludvik Fain, univ. dipl.
inž. arh. 0601/64-083, 041/650-806.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 56/98.

18.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 113/2000 Ob-35563
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Dolnja Košana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: izgradnja me-
torne, fekalne in kabelske kanalizacije v
Dolnji Košani – I.faza.

Orientacijska vrednost del je 38,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov,mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
več sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Piv-
ka, tel. 067/72-10-100, faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.500 SIT, z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.:
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do torka, 24. 10.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
torek, 24. 10. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skla-
dno z določili posebnih razpisnih pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi 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 finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97)

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

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugo-

dnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o
izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 30. 10. 2000

16. Morebitne druge informacije o javnem
naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
pri Ludviki Šabec, tel. 067/72-10-100, vsak
delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 113/2000 Ob-35564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Volče pri Pivki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: meteorna ka-
nalizacija v vasi Volče.

Orientacijska vrednost del je 20,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov,mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, tel. 067/72-10-100, faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.:
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do torka, 17. 10.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
torek, 17. 10. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skla-
dno z določili posebnih razpisnih pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi 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 finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).

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

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugo-

dnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o

izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 30. 10. 2000

16. Morebitne druge informacije o jav-
nem naročilu: ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije o javnem naročilu na na-
slovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, pri Ludviki Šabec, tel.
067/72-10-100, vsak delovni dan med 7.
in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 113/2000 Ob-35565
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenska vas pri
Pivki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: kanalizacija v
Slovenski vasi – I. faza.

Orientacijska vrednost del je 19,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov, mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, tel. 067/72-10-100, faks
067/72-10-102, kontaktna oseba: Ludvika
Šabec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.:
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do torka, 17. 10.
2000 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
torek, 17. 10. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skla-
dno z določili posebnih razpisnih pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi 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 finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97)

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

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugo-

dnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o
izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 30. 10. 2000.

16. Morebitne druge informacije o jav-
nem naročilu: ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije o javnem naročilu na na-
slovu: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, pri Ludviki Šabec, tel.
067/72-10-100, vsak delovni dan med 7.
in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 113/2000 Ob-35566
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmihel pri Pivki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posebej: športno igri-
šče in zunanja ureditev POŠ Šmihel.

Orientacijska vrednost del je 12,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov, mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 067/72-10-100, faks 067/72-10-102,
kontaktna oseba: Ludvika Šabec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000,00 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občina Pivka,
št.: 52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do torka, 17. 10.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
torek, 17. 10. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z določili posebnih razpisnih po-
gojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi 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 finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).

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

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugo-

dnejši.
Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o
izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 30. 10. 2000.

16. Morebitne druge informacije o javnem
naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
pri Ludviki Šabec, tel. 067/ 72-10-100, vsak
delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
javnem naročilu ali navedba če je bila objav-
ljena: predhodna objava namere o javnem
naročilu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 35101/7/2000 Ob-35567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Rimske Toplice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: prizi-
dek k vrtcu Rimske Toplice.

Gradbena dela, obrtniška dela, instalacij-
ska dela, zunanja ureditev.

Ocenjena vrednost vseh del: 48 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dokončanje
30. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Odde-
lka za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne doku-
mentacije je možen do vključno 2. 10. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položni-
ci ali na blagajni Občine Laško, na račun št.
50710-630-10131.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. oktobra 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo Oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. oktober 2000 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačila se bodo vršila po izstavljenih situ-
acijah v roku od 60 do 90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: gradbena 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:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena (kf =6),
2. način plačila, druge finančne ugo-

dnosti in fiksnost cen (kf =5),
3. rok izvedbe (kf=4),
4. reference pri izvajanju tovrstnih del

ponudnikov in odgovornih vodij del (kf =3),
5. usposobljenost ponudnika in prilo-

žena dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma
75. členu zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93 in 29/94) (kf =2),

6. opcija ponudbe (kf=1).
Obrazložitev meril je detajlno opredelje-

no v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 731-122, med 10. in
12. uro, do 18. 10. 2000. Kontaktna oseba
Luka Picej.

17., 18.
Občina Laško

Št. 344-01/2000 Ob-35580
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288
Hajdina, faks 062/788-30-31.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Hajdina,
Zgornja Hajdina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba ho-
dnika za pešce na glavni cesti G1-2, od-
sek 1290 (gradbena dela, razsvetljava
pločnika).

Ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti: oddaja del je predvidena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variante ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svoj
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina,
kontaktna oseba Valerija Šamprl, tel.
062/788-30-30 (ob dvigu predložiti dokazi-
lo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do: 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 8.000 SIT, na ŽR Občine Hajdina, št.
52400-630-20834, z namenom nakazila:
javni razpis za izvedbo hodnika za pešce na
glavni cesti G1-2, odsek 1290.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do četrtka 12. 10.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdi-
na 45, 2288 Hajdina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Izvedba
hodnika za pešce na glavni cesti G1-2, od-
sek 1290“ in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 12. 10. 2000
ob 13. uri, na naslovu naročnika v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične poslovnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 12. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno
z razpisno dokumentacijo.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
obveščeni najkasneje do 20. 10. 2000.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na Občini Hajdina,
kontaktna oseba Franc Jelen, tel.
062/788-30-30.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogod-
be zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila ob-
javljena – prva objava.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

Občina Hajdina

Št. 068-6/00-71 Ob-35581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
3214 Zreče, tel. 063/757-17-00, faks
063/762-498.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitve.

3. Kraj izvedbe: Zreče.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost naročila: Olimpij-
ski center Zreče – umetna zatravitev,
atletska steza, ocenjena vrednost del:
100,000.000 SIT.

(b),(c)
5. (a),(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje maj–junij
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, tel. 063/757-17-00, faks
063/762-498.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-630-10173.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, 3214 Zreče, v tajništvu občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Olimpijski center Zreče”. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

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% ocenjene vrednosti, ki mora veljati vsaj
45 dni od dneva odpiranja ponudb, bančno
garancijo za izpolnitev pogodbene obvezno-
sti in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po-
goji se bodo dokončno oblikovali v pogodbi
skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom pogodbo o izvedbi del. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od odpira-
nja ponudb.

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

16. Druge informacije o naročilu: v razpi-
sni dokumentaciji, kontaktna oseba: Štefan
Posilovič, tel. 063/757-17-00. Rok v kate-
rem bodo ponudniki obveščeni o izidu javne-
ga razpisa je 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

17., 18.
Občina Zreče

Ob-35582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Sloveni-
je, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p. 2044,
telefaks 01/47-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Milanova ulica, Koba-
rid.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov: izgrad-
nja varovanih stanovanj v Kobaridu, Mi-
lanova ulica, ocenjena vrednost:
143,808.000 SIT “ključ v roke“ (ocenjena
vrednost vključuje DDV).

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
4. 12. 2000, dokončanje del 1. 12. 2001.

7. (a) Popolni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
ska 31, Ljubljana, kontaktna oseba: Milojka
Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 9. 2000 do
9. 10. 2000, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je vklju-
čen), virmansko nakazilo na žiro račun na-
ročnika št.: 50100-627-7407, s sklicem na
št.: 00 7621.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 24. 10. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: na sedež Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, Poljanska 31,
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% razpi-
sane vrednosti, do podpisa pogodbe

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačilo po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da se mu prizna sposobnost: ponudnik
je lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo,
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po 24. 10. 2000 po
10. uri.

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

– cena – 80 točk,
– rok za izvedbo – 4 točke,
– posebne ugodnosti ponudnika – 11

točk,
– reference – 25 točk.
16., 17., 18.

Stanovanjski sklad RS, Ljubljana

Ob-35602
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, Celje, faks 063/42
65 802 in Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava 2a, Celje, faks 063/42 50 310.

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

3. Kraj izvedbe del: Vodovod Košnica -
Anski vrh, Odcep Miklavški hrib, gradbena
dela.

Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja vo-
dovoda v dolžini 1.500 m iz duktil cevi
∅∅∅∅∅100 mm.

Vrednost del: 24,000.000 SIT brez DDV.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: kandidirati je možno
le za celoto. Variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 2000, rok izvedbe: 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi po-
goji, od 22. 9. 2000 pa do vključno 17. 10.
2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo zainte-
resirani ponudniki dvignejo s potrdilom o pla-
čilu stroškov razmnoževanja v višini 15.000
SIT, v ceni je vključen DDV, katerega plačajo
na ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o, Lava 2a,
Celje, št. 50700-601-105256 pri Agenciji RS
za plačilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
17. 10. 2000 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj – ponudba za Vodovod Ko-
šnica – Anski vrh, odcep Miklavški hrib –
gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 18. 10.
2000 ob 11. uri na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predloži-
ti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po me-
sečnih situacijah.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-

dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik in podizvajalci morajo imeti veljavno re-
gistracijo in odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena
80%, usposobljenost ponudnika 10%, refe-
renčni objekti 10%.

Število točk iz cene se določi po nasled-
nji formuli:
C = (100-(1-√(C povprečna/C ponudbe)) ×

× 100 × 0,8.
Število točk iz usposobljenosti se določi

po naslednji formuli:
U = (U1+U2)/2 × 0,1

pri čemer je U1 stopnja sposobnosti za
samostojno izvedbo del (ocenjuje se tehno-
loška in kadrovska opremljenost ponudnika
za izvedbo razpisanih del), U2 pa usposob-
ljenost odgovornega vodje del.

Število točk iz referenc se določi po for-
muli:

F = F1 × 0,1
pri čemer je F1 določen s številom refe-

renc.
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel po-

nudnik, se izračuna po formuli:
T = C+U+F

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi s
predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad., na
VO-KA Celje, tel. 063/42 50 315.

17., 18.
Mestna občina Celje

in Vodovod - Kanalizacija, JP, d.o.o.

Ob-35604
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova ulica 1, Vojnik
in Vodovod - Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava
2a, Celje, faks 063/42 50 310.

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

3. Kraj izvedbe del: Frankolovo (Občina
Vojnik).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
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ki se bodo oddajali posamično: sanacija
vodovoda Frankolovo pri zajetju nad Ka-
pelico – Vodovodni rezervoar Lipa nad
Frankolovim, gradbena dela.

Obseg del:
– drenažno zajetje,
– gradnja vodovodnega rezervoarja 60 m3

s hidroforno postajo.
Vrednost del: 20,000.000 SIT brez DDV.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: kandidirati je možno
le za celoto. Variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 2000, rok izvedbe: 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi po-
goji, od 22. 9. 2000 pa do vključno 17. 10.
2000 med 8. in 10 uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini
10.000 SIT, v ceni je vključen DDV, ka-
terega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizaci-
ja, d.o.o., Lava 2a, Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
18. 10. 2000 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Vodovod - Kanalizacija, jav-
no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj – ponudba Vodovodni rezer-
voar Lipa nad Frankolovim – gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 19. 10.
2000 ob 9. uri na naslovu: Vodovod - Kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje
v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predloži-
ti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po me-
sečnih situacijah.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-

dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik in podizvajalci morajo imeti veljavno re-
gistracijo in odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena
80%, usposobljenost ponudnika 10%, refe-
renčni objekti 10%.

Število točk iz cene se določi po nasled-
nji formuli:

C = (100-(1-√(C povprečna/C ponudbe)) ×
 ×100) × 0,8

Število točk iz usposobljenosti se določi
po naslednji formuli:

U = (U1+U2)2 × 0,1
pri čemer je U1 stopnja sposobnosti za

samostojno izvedbo del (ocenjuje se tehno-
loška in kadrovska opremljenost ponudnika
za izvedbo razpisanih del), U2 pa usposob-
ljenost odgovornega vodje del.

Število točk iz referenc se določi po
formuli:

 F = F1 × 0,1
pri čemer je F1 določen s številom refe-

renc.
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel po-

nudnik, se izračuna po formuli:
T = C+U+F

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi s
predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad., na
VO-KA Celje, tel. 063/42 50 315.

17., 18.
Občina Vojnik in

Vodovod - Kanalizacija, JP, d.o.o.

Ob-35605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Zdravstveni
dom Center, Metelkova 9.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
prostorov; ocenjena vrednost 28,000.000
SIT ostalo v razpisni dokumentaciji.

(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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
2. 11. 2000, dokončanje del: 30. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ljubljana, Mestna uprava, odde-
lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Služba za šport, Trubarjeva 5, Ljublja-
na, faks 42 65908.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-601-810108 sklic na št. 121 s pripi-
som.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, OPVIŠ, Služba za šport, Tru-
barjeva 5/IV, Ljubljana, Nevenka Ravnikar.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, 13. 10. 2000 ob
12.15 v sejni sobi, Služba za šport, Trubarje-
va 5, IV. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: v
razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v raz-
pisni dokumentaciji.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 13. 10. 2000 do
12.15.

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

– cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po faksu št. 4265908.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana

Ob-35607
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje, faks 441 800.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija mostu čez Voglajno pri Teharjih.

(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: ni predvidena oddaja del
po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava 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: predviden pri-
četek del: 1. 3. 2001, dokončanje del:
30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Constructa inženiring, d.o.o., Gledališka 2,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
50700-630-9010105 sklic: 00 714100.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do torka 24. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 24. 10. 2000 ob 11. uri, Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
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nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
skladno z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do torka 24. 10. 2000
do 10.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno
z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za rekonstrukcijo mostu čez Voglajno pri Te-
harjih”.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: ni bilo razpisa.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Ob-35608
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mežica, Trg Svobode 1, Meži-
ca, tel. 82-79-350.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R II 425 (Polja-
na–Šentvid), v km 4.6+30,5.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev ce-
ste po porušitvi rudniškega nadvoza v
km 4.6+30,5, orientacijska vrednost del:
12,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 9. 10.
2000, dokončanje 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mežica, Trg Svobode 1, Mežica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer proti podpisu in plačilu 10.000 SIT na
žiro račun Občine Mežica, št.
51830-630-25617.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 10. 2000 do 11. ure. Po-
nudbe, poslane po pošti morajo do navede-
nega roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Mežica, Trg Svobo-
de 1, Mežica s pripisom: “Ne odpiraj – raz-
pis, ureditev ceste Poljana–Šentvid v dolžini
174 m.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2000 ob
11.30 v sejni sobi Občine Mežica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v vrednosti 1,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 30. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
določilih vzorčne pogodbe iz razpisne doku-
mentacije.

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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 10. 2000 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): rok pri-
četka del 1/3 teže; rok izvedbe del 1/3
teže.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Mežica, Trg Svobode 1, tel.
02/82 79 350 kontaktna oseba Franjo Ko-
cen.

17., 18.
Občina Mežica

Ob-35609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana,
faks 067/346-370.

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

3. Kraj izvedbe del: Lipica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: novi hlev za
konje v Lipici.

Dela obsegajo gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

Ocenjena vrednsot naročila: 68,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila in
se ne morejo prijaviti za izvajanje posamez-
nega sklopa ali za izvajanje del iz posamez-
nega sklopa.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
2. 11. 2000, dokončanje del 31. 1. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel, d.o.o., Cankarjeva 1, Postojna, kont.

oseba Iztok N. Čančula, tel. 067/24-438 ali
067/201-880.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka, 13. 10. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Kobilarna Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana, v zapečateni kuverti s pripi-
som “Ponudba za novi hlev – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 13. 10. 2000 ob 13. uri v sejni sobi
Kobilarne Lipica, Lipica 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
ponudbe.

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: ni zahtevane posebne oblike,
delo predvidoma prevzame en sam gospo-
darski subjekt.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo biti registrirani za izpolnjevanje
gradbene dejavnosti in izpolnjevati druge po-
goje skladno z razpisno dokumentacijo.

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

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

– ponudbena cena 65,
– način plačila in fiksnost cen 10,
– rok izvedbe 5,
– garancijski rok 5,
– reference ponudnika 10,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik 5.
16., 17., 18.

Kobilarna Lipica, Slovenija

Ob-35610
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
območja Ruardi – vzhod (območje I).

Okvirna vrednost dodeljenega naročila v
celoti je 49,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, dokončanje okvirno 90 de-
lovnih dni od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ru-
dnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je
Sandi Grčar, tehnični vodja površinskih del
tel. 0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na nslovu
naročnika pri Jasni Marinšek do petka,
20. 10. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.253. V znesku je vračunan 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki – prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do ponedeljka 23. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v ponedeljek, 23. 10. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o., zagorje ob Savi – sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti ban-
čno garancijo za resnost v višini 5% od vre-
dnosti javnega razpisa z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la se izvajajo v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 in podzakonskimi akti, ki urejajo
izvrševanje proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih nave-
de v ponudbi.

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 ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

le strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega na-

ročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: do petka, 20. 10.
2000.

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

– cena 10 točk,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali

razpisana dela s področja ponudbe oziroma
predvidenih podizvajalcev – 4 točke,

– dosedanje izkušnje in reference na
področju predmeta javnega razpisa – 3
točke,

– plačilni in ostali komercialni pogoji ter
ugodnosti – 3 točke,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki,

– celovitost opisa in skladnost vsebine po-
nudbe z zahtevami naročnika – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnej-
ši. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informaci-
je o naročilu na naslovu naročnika pri Sandi-
ju Grčarju.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 35201-04/98-2000 Ob-35628
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/671-03-39.

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

3. Kraj izvedbe del: Lucija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: vsa gradbe-
na dela za rekonstrukcijo dela Liminjan-
ske ceste v Luciji, v orientacijski vrednosti
20,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddala v
kompletu skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti so že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: december
2000, čas izvedbe 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
račun številka: 51410-630-90030, sklic na
št. 12012.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 19. 10. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za oko-
lje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba – Limi-
njanska cesta”. Ponudba mora biti v zaprti in
žigosani ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 2000 ob 12. uri, v mali sejni dvorani
v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoj glede financiranja in pla-
čila: plačilo po izstavljenih mesečnih situaci-
jah v roku 90 dni po potrditvi situacije s strani
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni skupine ponudnikov.

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 gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Dokumentacija in do-
kazila, ki jih mora ponudnik predložiti so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do izbire izvajalca.

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

I. znesek ponudbe – do 65 točk,
II. plačilni pogoji – do 10 točk,
III. obračun po sistemu funkcionalnega

ključa – do 5 točk,
IV. garancijski rok – do 5 točk,
V. reference ponudnika pri podobnih de-

lih, potrjene s strani prejšnjih investitorjev –
do 5 točk,

VI. način usklajevanja izhodiščnih cen –
do 5 točk,

VII. rok izgradnje – do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: prikazane so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ni bilo.

Občina Piran

Št. 400-3/00 Ob-35629
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, faks 433-10-31.

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

3. Kraj izvedbe del: 17 delovišč na ob-
močju med Lendavo in Ormožem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: program
ekološke sanacije rudarskih objektov in
naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji, letni načrt za leto
2000, sklop aktivnosti B (gradbena in
zemeljska dela) – priprava delovišč, iz-
delava jaškov, izkopi in zasipi, zatravitev,
odvoz odpadnega materiala ipd.

Ocenjena vrednost del skupaj:
59,750.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila in
se ne morejo prijaviti za izvajanje posamez-
nega sklopa ali za izvajanje del iz posamez-
nega sklopa.

(c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant: variante niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek oktobra 2000, trajanje 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, področje Energetika, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana, ali: Nafta Lendava,
d.o.o, sektor RPNP, Rudarska c. 1, 9220
Lendava, tel. 069/75-704, ali: medmrežje
http://www.mgd.si/slo2.html.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000, kon-
taktna oseba mag. Kristan, tel. 478-32-81.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 10. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v višini 10% ocenjene vre-
dnosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih glede plačevanja: plačilo po me-
sečnih situacijah v roku 30 dni po prejemu
situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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:
registracija, dokazila o razpolaganju z ustrez-
no mehanizacijo, strokovno delovno silo ter
deponijo za odpadne materiale.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30 dni od roka, dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 650-9/00 Ob-35664
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad, faks 03/584-30-68.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo grad-
benih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Grad, Kocbe-
kova cesta 21.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: športna igri-
šča pri Osnovni šoli Gornji Grad.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
pet dni po podpisu pogodbe, dokončanje
del: 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gor-
nji Grad, tel. 03/584-33-00, faks
03/584-30-68.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo na ŽR št.
52810-630-10105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attem-
sov trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis za športna igrišča pri
OŠ Gornji Grad”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
2000 ob 13. uri, na naslovu: Občinska upra-
va občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji
Grad, sejna soba (II. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: bo
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji glede financiranja in plačila po določilih
vzorčne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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:
bodo podrobneje navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3,
kontaktna oseba tajnik Poznič Jože, tel.
03/584-33-00, od 8. do 12. ure.

17., 18.
Občina Gornji Grad

Št. 352-05-32/2000-0801-07 Ob-35665
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne službe
Maribor, kontaktna oseba Alenka Juratič, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-415,
faks 226-551, soba št. 106/I.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Bresternica-Gaj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda z vodohramom in prečr-
palno postajo; ocenjena vrednost del je
55 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: po podpisu
pogodbe oziroma glede na vremenske ra-
zmere; dokončanje maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda in
petek od 8. do 10. ure (do 20. oktobra
2000).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”,
obvezno pripisati na kateri javni razpis se
plačilo nanaša!

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. oktober 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. oktober 2000 ob 8. uri, Komunalna di-
rekcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna
soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: finan-
ciranje in plačila v skladu z navodilom o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije, Ura-
dni list RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pravni status ponudnika,
d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, bodo navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 20 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 40

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-35666
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Kraj izvedbe del: križišče Šmarska ce-
sta–Dolinska cesta.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 22. 9. 2000 / Stran 7539

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: semaforiza-
cija križišča.

Ocenjena vrednost del: 16,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek v oktobru, čas izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Koper, Urad za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 9. 2000, kontak-
tna oseba g. Klinar.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51400-630-90004, sklic na
0301-71300702.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 13.15, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 5. 11. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo na podlagi izvršenih del, 60 dni po preje-
mu računa (situacije).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazila
o razpolaganju s primerno mehanizacijo in
delovno silo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila so
natančno določena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 16/00 Ob-35698
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): po 18. členu ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Resljeva
18.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova de-
la pritličja, prvega in drugega nadstropja
pisarniških prostorov.

Ocenjena vrednost je 76,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po podpisu pogodbe; dokončaneje del: v
90 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dalmatinova 1, soba 104/I. nadstr.,
Cvetka Erzin, med 10. in 12. uro vsak de-
lovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR
50100-630-810108 sklic na številko 121,
s pripisom JR-16/00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 10. 2000 do
9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dalmatinova 1/I. nadstropje,
Cvetka Erzin – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 2000, Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava Dalmatinova 1, soba 106/I.
nadstr, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 41405-2/00 Ob-35699
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, Pesnica pri Mariboru, telefaks
062/653-079.

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

3. Kraj izvedbe del: Pesnica 8, Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev
okolja in zunanjih elementov kulturnega
in zdravstvenega doma v Pernici.

Ocenjena vrednost naročila: 13,000.000
SIT vključno z DDV.

(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: obnova ni predvidena po
sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso predvidene.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ponudi izključno razpisa-
no ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 10. 2000 in dokončanje del 30. 10.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago od 22. 9. 2000 do 5. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti plačilu 1.500
SIT na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru (tajništvo župana).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 2000 ob
10. uri na naslovu: Občina Pesnica – sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe zahtevana menica ali
bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT.
Trajanje veljavnosti zavarovanja do 5. 11.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izvajalska pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 12. 10. 2000 po 10.
uri.

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

– reference 10%,
– cena 90%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Pesnica, Pesenica pri Mariboru
39/a, Pesnica pri Mariboru, kont. oseba je
Dušan Janežič, tel. 062/65 42 309,
041/77 18 10, od 8. do 12. ure.

17., 18.
Občina Pesnica

Ob-35729
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.



Stran 7540 / Št. 84 / 22. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-10 odsek
295 Trzin – Ljubljana Črnuče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: postavitev obvestilne table na ce-
sti G1-10 v Trzinu.

Ocenjena vrednost vseh del: 20,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati 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: 12. 10. 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 “
Postavitev obvestilne table na cesti G1-10 v
Trzinu.” – Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
2000 od 9. uri na naslovu: Republika Slove-
nija–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo delno
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno Občina Vele-
nje. Naročnik bo plačal opravljena dela v
rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 9/00) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot

posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (Joint venture) z opredelitvijo in poo-
blastilom 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 dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega 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.

18., 19.
Direkcija RS za ceste

Ob-35730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Medvode, C. komandanta Sta-
neta 12, Medvode, faks 01/361-16-80 ali
01/361-16-86.

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

3. Kraj izvedbe del: Golo brdo, Občina
Medvode.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba
zgornjega ustroja in zaključnih del na lo-
kalni cesti Golo brdo–Babni dol.

Ocenjena vrednost naročila znaša
13,245.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del po
podpisu pogodbe, predvidoma 6. 11. 2000,
dokončanje del pa v roku dveh tednov, pred-
vidoma 22. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Medvode, C. komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, tel. 01/361-95-16 ali
01/361-95-17 ali 041/261-395, po pred-
hodnem dogovoru s kontaktno osebo (Fran-
ci Jeraj ali Marija Eržen).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000 med
9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po fak-
su) o vplačilu nevračljivega odkupnega zne-
ska v višini 10.000 SIT na žiro račun Občine
Medvode, C. komandanta Staneta 12, dav-

čna številka: 20991517, št. žiro računa:
50104-630-810181, s sklicem: 9-A/6-dav-
čna številka vplačnika, namen nakazila:
“Asfalt Babni dol”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do petka,
20. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Ma-
rija Eržen, soba 14, I. nadstropje; zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z na-
pisom “Ponudba za asfaltiranje ceste v Babni
dol – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 2000 ob
12. uri v prostorih Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, sejna so-
ba št. 20, I. nadstropje. Predstavniki ponu-
dnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki
bo vodila odpiranje ponudb, pooblastilo za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki moraj predložiti naročniku menico
z menično izjavo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glav-
ni pogoji financiranja so detajlno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih nave-
de v ponudbi.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni.

Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
pričetka odpiranja ponudb (20. 10. 2000 do
12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podro-
bneje določena v razpisni dokumentaciji:

– ponudbena cena 90%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nal popisih. Investitor si pridržuje pravico do
naročila v zmanjšanem obsegu od razpisa-
nega ali da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov. Računske napake gredo v ško-
do ponudnika.

17., 18.
Občina Medvode

Št. 961-15/00 Ob-35759
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve je naročnik Zavod
RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana, faks 01/476-99-06.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Gregorčičeva 37,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
poslovnih prostorov Zavoda RS za zapo-
slovanje, Območna služba Maribor, Gre-
gorčičeva 37.

Celotna ocenjena vrednost naročila:
20,800.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 11. 2000
do 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vloži-
šče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (klet – soba 4), pri Mileni Kyrinov.
Vsak prevzemnik razpisne dokumentacije
mora predložiti pooblastilo za dvig v dveh
izvodih in dokazilo o vplačilu 20.000 SIT.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 9. 2000 do
29. 9. 2000 vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 20.000 SIT na ŽR
50106-603-44712, sklic na št. 961-15/00
in pripisom “razpisna dokumentacija – adap-
tacija OS Maribor“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: vložišče Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet - soba
4) z oznako “Ponudba – Ne odpiraj“ in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis – adaptacija OS Maribor“ s pripisom
št. objave v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 2000 ob
12.15 v sejni sobi Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za finančno zavarovanje re-
snosti ponudbe predložiti biancko menico v
višini 10% orientacijske vrednosti naročila in
menično izjavo s klavzulo brez protesta.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2000.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponu-
dnikom podpisal pogodbo o adaptaciji po-
slovnih prostorov ZRSZ.

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:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbe: do pričetka odpiranja
ponudb (4. 10. 2000 do 12. ure).

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

– ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad naj-
nižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 točka.

– rok izvedbe (šteje se od podpisa po-
godbe):

– do 30 dni: 100 točk,
– od 31 – 40 dni: 70 točk,
– od 41 – 60 dni: 50 točk,
– nad 60 dni: 30 točk.

– Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):

– od 60 – 65 dni: 20 točk,
– od 66 – 70 dni: 30 točk,
– nad 70 dni: 400 točk;
– dodatne ugodnosti: vrednotijo se dru-

ge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku
in jih je možno finančno ovrednotiti. Število
točk po tej postavki je maksimalno 50 točk
po oceni strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko morebitne druge infor-
macije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Mariji Poglajen, faks 01/476-99-06. Skrajni
rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo
pojasnila je 2. 10. 2000 do 12. ure.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Ob-28658.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 011-04-8/00 Ob-35765
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-427 Latko-
va vas–Trbovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R2-427 od-
sek 1351 Marija Reka – Podmeja – 3.eta-
pa od km 5+750 do km 7+800.

Ocenjena vrednost vseh del:
200,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti najkasneje do 15. 11. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati 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: 23. 10. 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 R2-427 odsek 1351
Marija Reka – Podmeja – 3.etapa od km
5+750 do km 7+800.” – M. V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10.
2000 ob 9. uri na naslovu: Republika Slove-
nija–Ministrstvo za promet in zveze–Direkci-
ja RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: če vrednost javnega naročila prese-
ga 30,000.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mora
veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (Joint venture) z opredelitvijo in poo-
blastilom 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 dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
4. 2. 2000.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z
dne 21. 7. 2000 pod št. Ob-32594.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste



Stran 7542 / Št. 84 / 22. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

Št. 1144 Ob-35696
V javnem razpisu za dobavo in montažo

novega bolniškega dvigala objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne 15. 9.
2000, Ob-35229, se naslednje točke po-
pravijo in se pravilno glasijo:

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: novo bolniško dvigalo (iz-
gradnja AB jaška ter dobava in montaža
dvigala) v ocenjeni vrednosti 33,000.000
SIT.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti končne ponudbene cene, bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
še 40 dni po sklepu o izbiri najugodnejše
ponudbe.

13. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(1-5 točk), ekonomičnost delovanja dvigala
(1-5 točk), rok izvedbe pripravljalnih in grad-
benih del (1-3 točke).

Bolnišnica Golnik – KOPA,
Golnik

Popravek
Št. 81-61/01 Ob-35761

V javnem razpisu za dobavo in montažo
vozliščne opreme SDH, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35296 (str. 7230), se 15. točka dopol-
ni in 17. točka popravi, tako da se pravilno
glasita:

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

– reference dobavitelja SDH opreme,
potrjene s strani naročnikov.

– reference za montažo SDH opreme,
potrjene s strani naročnikov.

Vse ostale zahteve in dokumenti ostane-
jo nespremenjeni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vre-

dnotenju ponudb bodo upoštevana nasled-
nja merila:

– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (3%),
– rok izvedbe (5%),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne SDH opreme (2%),
– pozitivne reference izvajalca za mon-

tažo tovrstne SDH opreme (6%),
– tehnična ustreznost in garancijska do-

ba za opremo in dela (14%).
– skladnost ponudbe dokumentacije z

razpisno dokumentacijo.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 154/2000 Ob-35464
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj,
062/651-135.

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:

a) naročnik odda zemljišče parc. št.
31/4, 105/2 in 105/3 v k.o. Štrihovec,
ki je namenjeno za izgradnjo stanovanj-
skega naselja in ureditev ustrezne ko-
munalne infrastrukture,

b) izbrani ponudnik pridobi vso pro-
jektno in upravno dokumentacijo, ter
zgradi vso potrebno komunalno in-
frastrukturo,

c) na parcelah, ki so predvidene za
stanovanjsko gradnjo najugodnejši po-
nudnik pridobi vso projektno in upravno
dokumentacijo ter zgradi objekte do do-
ločene faze na lastne stroške. Za pred-
videne objekte vodi finančni inženiring
in odprodajo stanovanjskih objektov.

Ocenjena vrednost: 89,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naselje Šentilj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega storitve, ki ga
lahko opravijo ponudniki zakonsko določe-
ne stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo mora biti izvedeno v skladu z zakoni in
predpisi, ki izvedbo tovrstnih gradbenih pro-
jektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodilo je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vsa razpisana dela.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je 1. 1. 2001, rok končanja del pa je 1. 7.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-

čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, kontaktna ose-
ba je Anžel Miroslav, tel. 062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni pred da-
tumom odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj v višini 10.000
SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno oddati komisiji za izvedbo javnega na-
ročila, tik pred začetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 40. dan po objavi jav-
nega razpisa ob 12. uri v sejni sobi naročni-
ka.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3% od oce-
njene vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60
dni od datuma odpiranja ponudb, ter ban-
čno garancijo (izbrani ponudnik) za kvaliteto
izvedenih del v višini 10% pogodbene vre-
dnosti pred začetkom del, z veljavnostjo 30
dni po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: so navedeni v raz-
pisni 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. Naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati (opcija ponudbe) 60 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 640-14/2000 Ob-35471
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 02/545-91-00; faks
02/545-91-01.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
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otrok v Občini Puconci za šolsko leto
2000/2001. Ocenjena vrednost:
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Pu-
conci (na relacijah šolskih prevozov).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na za
to dejavnost registrirane prevoznike (fizične
ali pravne osebe), ki imajo dovoljenje pri-
stojnega organa za prevoz oseb in ustrezno
licenco za opravljanje prevozov potnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96), zakon o varnosti cestnega
prometa (Ur. l. RS, št. 30/98), pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki vo-
zil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l.
RS, št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah: ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov samo za vse razpisane
relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponudnik lahko ponudi sa-
mo razpisane relacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitev: za vse dni, ko poteka
pouk v šolskem letu 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
kontaktna oseba: Mitja Crnkovič, tel.
02/545-91-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS pa do dne-
va predložitve ponudbe naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR Občine Puconci
št. 51900-630-76085.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti označene z napisom »Ponudba –
ne odpiraj – šolski prevozi«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Puconci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančne garancije za resnost ponudbe
od vrednosti storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost.
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 11.
2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji in na Občini Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci.

Občina Puconci

Št. 601-11/00-5 Ob-35477
1. Naročnik: Občina Tišina, Tišina 4,

9251 Tišina, telefon 02/539-17-10, tele-
faks 02/539-17-11.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Tišina, za šol-
sko leto 2000/2001 in 2001/2002.

Orientacijska vrednost naročila za šol-
sko leto 2000/2001 je 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Tišina.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervi-
rana za specifičen poklic, če ponudnik iz-
polnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za opravljanje zahtevanih stori-
tev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev: iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudbe ni možno deliti
po posameznih storitvah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: šolsko leto
2000/2001 in 2001/2002, pričetek 1. 9.
2000, zaključek 24. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudnik lahko dvigne razpisno dokumentaci-
jo na naslovu: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina, kontaktna oseba: Mateja Krizmanič
Telkeš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 10. 2000.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 10.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene šolskih prevozov so v celem šolskem
letu fiksne in vključujejo davek na dodano
vrednost, za šolsko leto 2001/2002 se ce-
ne določijo z aneksom k osnovni pogodbi.

Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov.

Račun se izstavi zadnji dan v mesecu za
tekoči mesec. Rok plačila je 30 dni po potr-
ditvi računa.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno javno naročilo: pisna pogod-
ba.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 16. 10. 2000
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 11. 8. 2000;
Ob-33721.

Občina Tišina

Št. 344-06-001/00 Ob-35519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
02/675-17-01 ,faks 02/676-06-21.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: vzdrževanje gozdnih cest
na območju Občine Lovrenc na Pohor-
ju, za leta 2000, 2001, 2002, 2003 (do
31. 3. 2003).

Ocenjena vrednost naročila za posamez-
no leto je 8,500.000 SIT. Naročnik si pridr-
žuje pravico spremembe obsega del, glede
na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec v
tem primeru ni upravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Lovrenc na Pohorju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: dejavnost gradbeništva.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93), pra-
vilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu upora-
be gozdnih prometnic (Ur. l. RS, št. 7/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisana dela se bodo od-
dala skupaj pod pogoji, navedenimi v razpi-
sni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-
anto: ponudnik ne sme ponuditi svoje vari-
ante.

8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje v skladu s
sklenjeno pogodbo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyr-
ševa 15, 2000 Maribor, tel. 22-73-67, faks
22-37-78, kontaktna oseba: Pavel Ferlic ali
Branka Lugarič, vsak dan od 7. do 10. ure.

(b) Datum in ura do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati do 29. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za gozdove Sloveni-
je, OE Maribor, 5.000 SIT na žiro račun:
50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 10. 2000 ob 13.
uri, na sedežu Občine Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glede plačevanja
določena v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu naročniku skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.

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

a) registracija podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON1 in BON2 ali BON3),

c) ustrezna dokazila in izjave, ki jih za-
hteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena. Izhodi-
šča za izbor najugodnejšega ponudnika pa
bo najcenejša ponudbena vrednost popisa
vzdrževalnih del.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9.

Občina Lovrenc na Pohorju

Št. 2 Ob-35554
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zunanje zadeve, Gre-
gorčičeva 25, Ljubljana, faks 1478-2365.

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:  opravljanje mednarodnih
selitev – selitve stanovanjske, pisarni-
ške in osebne opreme zaposlenih v di-
plomatsko konzularnih predstavništvih
RS v tujini in iz tujine v RS.

Ocenjena vrednost naročila znaša
48,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka del je
10 dni po sklenitvi pogodbe in velja do 31.
12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zunanje zadeve (Mladika), Pre-
šernova cesta 25, Ljubljana, tretje nadstro-
pje, soba 306, kontaktna oseba je Sabina
Gregorinčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave v
Uradnem listu RS do 12. 10. 2000 do 9.
ure na omenjenem naslovu.

(c)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: razpisno dokumen-
tacijo je potrebno predložiti do 12. 10.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: razpisno dokumentacijo je
potrebno predložiti na Ministrstvo za zuna-
nje zadeve (Mladika), Prešernova cesta 25,
Ljubljana, soba 306, kontaktna oseba je
Sabina Gregorinčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo  12.
10. 2000 ob 10. uri v prostorih Ministrstva
za zunanje zadeve, Ljubljana.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena s polnim imenom in naslovom
ponudnika in napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in navedbo številke tega razpisa in na-
vedbo predmeta naročila.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do sklenitve pogodbe z enim od
ponudnikov.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja skupna končna cena 50 točk,

ostali ustrezen procent,
– kapital na zaposlenega (BON 11/3),

10 točk za najvišjega, ostali ustrezen pro-
cent,

– delež kapitala v virih sredstev (BON 1)
5 točk za najvišji delež, ostali ustrezen pro-
cent,

– lastno ali najeto carinsko skladišče 5
točk, ostali 0 točk,

– lastno ali najeto necarinsko skladišče
5 točk, ostali 0 točk,

– lasten tovornjak nosilnosti najmanj 5
ton in kombi najmanj 8 m3 prostornine 5
točk, ostali 0 točk,

– članstvo v mednarodni špediterski or-
ganizaciji FIATA 10 točk, ostali 0 točk.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
v sedmih dneh od sprejetega sklepa o izbiri.

19., 20.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 50 Ob-35561
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, telefon
02/22-01-445, faks 02/252-48-15 (po po-
oblastilu MOP in občin: Miklavž na Drav-
skem polju, Hoče–Slivnica, Duplek, Pesni-
ca, Ruše, Selnica ob Dravi, Lenart, Bene-
dikt, Sv. Ana, Kungota, Šentilj, Gornja Rad-
gona).

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: strokovne osnove za pred-
pis vlade, ki določa status ogroženega
okolja in režim celovite sanacije podtal-
nic – primer podtalnic Vrbanskega pla-
toja, dela Dravskega polja, Ruške pod-
talnice in Ceršaka.

Ocenjena vrednost naročila: 15 mio SIT
(že vključuje DDV).

4.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
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nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: 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 samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za dokončanje sto-
ritve je 10. 11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Maribor, Zavod za varstvo oko-
lja, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000.

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

predložiti ponudbo 6. 10. 2000 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Za-
vod za varstvo okolja, Slovenska 40, 2000
Maribor.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – Ponudba sanacijski pro-
gram – podtalnica”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 2000, v
sejni sobi Zavoda za varstvo okolja, Sloven-
ska ulica 40, II. nadstropje, ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pismeno pooblastilo za zastopa-
nje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajno do-
ločilo v drugih dokumentih: navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno poslovno-tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 10. 2000.

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

(1) reference ponudnika – maks 30 točk,
(2) kadrovska sestava izvajalca oziroma

njegovih podizvajalcev – maks 25 točk,
(3) trajanje razpisnih del – maks 10 točk,
(4) ponudbena cena – maks 25 točk,
(5) plačilni pogoji – maks 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije v zvezi s predmet-
nim naročilom dobijo ponudniki pri Olgi
Mravlje, telefon 02/220-14-62, med 8. in
10. uro.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 11. 8. 2000 pod št.
47, Ob-33735, objava o izidu pa dne 22.
9. 2000.

Mestna občina Maribor

Št. 610-00 Ob-35577
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ces-
ta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje ambulantnih
in bolnišničnih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila: 140 mio SIT
letno.

4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana
(posamezne lokacije razvidne iz razpisne
dokumentacije).

5. (a), (b)
(c) Navedba, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije ose-
bja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja po delih storitve ni
mogoča.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka naroči-
la december 2000 za dobo petih let.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komercialni sektor Kliničnega centra v
Ljubljani, Poljanski nasip 58, tajništvo/I.
nadstropje, soba 40, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun:
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip
58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje, soba šte-
vilka 13.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 12. uri, v glavni stavbi
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 7,
Ljubljana, sejna soba 2 v I. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% razpisane letne ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 10. 2000
od 10. ure.

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

1. cena čiščenja na c. m. 50%,
2. izdelana tehnologija čiščenja s sis-

temom zagotavljanja kakovosti ponujenih
storitev 30%,

3. reference za čiščenje na lokacijah,
kjer se že uporablja ponujena tehnologija
20%.

18. Druge informacije o naročilu: datum
in ura ogleda po posameznih lokacijah
navedeno v razpisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30494.

20.
Klinični center Ljubljana

Št. 512/2626-856 Ob-35578
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
02/30-05-685.

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: izraba odpadne toplote
na HE Mariborski otok (strojne in elek-
tro instalacije) – obseg del je podrobneje
prikazan v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost naročila znaša
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HE Mariborski otok.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek
del: november 2000, dokončanje del: april
2001.

9. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor – soba 005.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v času od 26. 9.
2000 do 29. 09. 2000, med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970 (vključno z DDV).

Na dokazilu o vplačilu mora biti navede-
na davčna številka firme, ki dviguje razpisno
dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
celotne ponudbene vrednosti; veljavnost 90
dni od datuma za oddajo ponudbe.

13.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jim bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo.

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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 10. 2000.

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

– vrednost del maks. 50 točk,
– rok izvedbe maks. 25 točk,
– reference maks. 20 točk,
– garancijski rok maks. 5 točk.
Merila in kriteriji za točkovanje so podro-

bno prikazani v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja

jih kontaktna oseba naročnika Sandi Ritlop,
telefon 02/30-05-291, od 2. 10. do 10.
10. 2000, med 7. in 9. uro.

19.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-35596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica, faks
07/49-22-262.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dokončna ureditev okoli-
ce širšega območja TE Brestanica:

– zunanja ureditev,
– ureditev industrijskega vhoda,
– sanacija objekta črpališča kurilne-

ga olja in garaže,
– hortikulturna dela.
Ocenjena orientacijska vrednost: 20 mio

SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

– zunanja ureditev,
– ureditev industrijskega vhoda,
– sanacija objekta črpališča kurilnega

olja in garaže,
– hortikulturna dela.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– predvideni datum pričetka storitev: za-

četek novembra 2000,
– predvideni datum dokončanja storitev:

sredina decembra 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, Brestanica (tajništvo TEB,
tel. 07/48-16-125).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:15.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. oktober 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. oktober 2000 ob 11.05, Javno podje-
tje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, Brestanica.

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 ponudbe, ve-
ljavna do 17. 12. 2000 (z možnostjo poda-
ljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint venture ali kon-
zorcij.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– pozitivno poslovanje v letu 1999,
– srednje ali večje podjetje po ZGD.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 70%,
– reference – 10%,
– kompletnost ponudbe storitev – 10%,
– boniteta podjetja – 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– kontaktna oseba je Stanko Pompe

(07/48-16-141) in Peter Filipič, za tehnični
del razpisne dokumentacije (07/48-16-237
ali 041/994 389),

– kontaktna oseba je Majda Pirc, za splo-
šni del razpisne dokumentacije
(07/48-16-124).

19., 20.
Javno podjetje Termoelektrarna

Brestanica, d.o.o.

Ob-35597
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, 061/29 12 227.

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:  zamenjava postajnih
akumulatorskih baterij s stojalom na
postajah Novo mesto, Ljubljana–Šiška,
Breg, Krško in Brežice in odstranitev
starih:

– postaja Novo mesto; stacionarna svin-
čeno kislinska baterija (nalita), 60 V, 490 Ah,

– postaja Ljubljana–Šiška; stacionarna
svinčeno kislinska baterija (nalita), 60 V,
1200 Ah,

– postaja Breg; stacionarna svinčeno ki-
slinska baterija (nalita), 60 V, 1000 Ah,

– postaja Krško; stacionarna svinčeno
kislinska baterija (nalita), 60 V, 1000 Ah,

– postaja Brežice; stacionarna svinčeno
kislinska baterija (nalita), 60 V, 800 Ah.

Orientacijska vrednost del je 9,200.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: postajna poslopja v No-
vem mestu, Ljubljani–Šiška, Breg, Krško,
Brežice.

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 v ničemer
rezervirana za specifičen poklic.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti strokovne kva-
lifikacije in reference odgovornih oseb, za
izvedbo posla.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za skupno izvedbo posla.

Dopustno povečanje kapacitete je do
+15%.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dela morajo biti konča-
na v 20 dneh po podpisu pogodbe oziroma
najkasneje do 30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija SVTK Ljub-
ljana, Trg OF 7/II, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti do 29. 9. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 4.000 SIT in se nakažejo na
ŽR Slovenskih železnic št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 10. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II, soba 1,
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 2000 ob 9. uri v prostorih SŽ-Sekci-
je SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II, soba 2,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot zavarovanje za resnost ponudbe se za-
hteva bančna garancija v višini 5% ponud-
bene cene.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje se
izvaja v skladu z določili zakona o izvrševa-
nju proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo bo do-
deljeno enemu ponudniku.

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:
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ponudniki so lahko firme, ki so registrirane
za to dejavnost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 10. 2000
do 8.30.

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

– reference – 20 točk,
– cena – 60 točk,
– kvaliteta – 10 točk,
– zagotovljen servis in rezervni deli 10

točk.
Možne so ustne informacije ali ogled na

terenu, kontaktna oseba je Boštjan Kuralt,
inž. el. teh. ref. za post. SV naprave; Sekci-
ja SVTK Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljubljana.

18., 19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-35598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana in
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, Celje.

Informacije v imenu MOC na faks
063/42-50-310 (Vodovod-kanalizacija, jav-
no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje).

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:  vrsta storitve in opis: stro-
kovne osnove za metodologijo priprave
sanacijskih načrtov in programa razvoja
sistema odvodnje odpadnih voda (ka-
nalskih omrežij), z upoštevanjem poplav-
no varnostnih in kvantitativnih okoljevar-
stvenih kriterijev – pilot sistem odvod-
nje Celje.

Ocenjena vrednost naročila:
17,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po zakonu o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(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: možno je kandidirati le za
celoto.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila: 19
mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 15.000 SIT, v ceni je zajet DDV, katerega

plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 19. 10.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena, na
sprednji strani mora biti vidna oznaka “Ne
odpiraj – ponudba”, z navedbo številke ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in
predmetom razpisanih del in nalog, na hrb-
tni strani pa mora biti navedeno ime in na-
slov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 10. 2000 ob 9.
uri v sejni sobi MOC, Komunalne direkcije,
Prešernova 27/II, Celje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečne situaci-
je se izplačujejo po roku 60 dni.

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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference ponudnika in projektne

skupine ponudnika samo za področje razpi-
sanih del in samo za obdobje zadnjih treh
dopolnjenih in tekočega leta 30%,

2. kadrovska zasedba projektne sku-
pine 15%,

3. sposobnost ponudnika, da razpi-
sana dela opravi brez zunanjih sodelavcev
oziroma podizvajalcev 5%,

4. ponudbena cena razpisanih del
40%,

5. trajanje razpisanih del 6%,
6. razpolaganje z ustreznimi podatki

2%,
7. ustrezna tehnična opremljenost

2%.
18., 19., 20.

Mestna občina Celje

Št. 1751 Ob-35603
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve RS.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dobava in montaža siste-
ma odkrivanja in javljanja požara, izved-
ba vodovoda v dolžini 600 m in izvedba
hidrantne mreže, ločitev požarnih sek-
torjev ognja, varna vrata, dobava gasil-
nih sredstev, dobava požarno varnih ko-
šev za smeti, ureditev oznak na poteh
za umik, dobava in montaža agregata
kot rezervnega vira napajanja, varnostna

razsvetljava, ureditev evakuacijskih po-
ti, sistem za odvod dima in toplote.

Ocenjena vrednost naročila je
50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo opravljala
v objektih Doma “Tisje” Šmartno pri Litiji,
Črni potok 13.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dobavitelj se lahko poteguje
tudi ločeno: samo za naročilo hidrantnega
omrežja in vodovoda.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni rok dokon-
čanja je 55 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dobi na naslovu:
Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji, Črni potok
13, 1275 Šmartno pri Litiji, pri kontaktni
osebi Gustiju Grošelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 25. 9. 2000 od 8.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo za razpisno doku-
mentacijo v višini 40.000 SIT se lahko pla-
ča po splošni položnici na ŽR št.
50150-603-58062 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo” ali na blagajni Doma “Tisje”
Šmartno pri Litiji.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 11. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom “Tisje” Šmartno pri Liti-
ji, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
čas odpiranja ponudb je 11. 10. 2000, ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Ljubljana, Kotniko-
va 5.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
rok zavarovanja za resnost ponudbe je 60
dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo izvr-
šena dela plačeval po pogojih določenih z
navodili Ministrstva za finance Republike
Slovenije.

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:
zahteve glede pravnega statusa, finančno
poslovne in tehnične sposobnosti ponudni-
ka morajo ustrezati zahtevam v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do ure in datuma
odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
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18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu daje kon-
taktna oseba.

Dodatne informacije in ogled: do 26. 9.
2000 od 8. do 12. ure.

19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 462-02/129-00/0520-010 Ob-35630
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 za vzdrževanje avtomo-
bilov.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: vzdrževanje avtomobilov;
orientacijska vrednost celotnega predmeta
javnega naročila je 28,300.000 SIT. Orien-
tacijske vrednosti za izvedbo predmeta jav-
nega naročila po posameznih lokacijah ozi-
roma po carinskih uradih in v Generalnem
carinskem uradu so:

– Carinski urad Celje – 4,900.000 SIT,
– Carinski urad Dravograd – 1,200.000

SIT,
– Carinski urad Jesenice – 2,000.000

SIT,
– Carinski urad Koper – 1,500.000 SIT,
– Carinski urad Ljubljana – 5,000.000

SIT,
– Carinski urad Maribor – 1,800.000

SIT,
– Carinski urad Murska Sobota –

6,400.000 SIT,
– Carinski urad Nova Gorica –

2,600.000 SIT,
– Carinski urad Sežana – 1,300.000

SIT,
– Generalni carinski urad – 1,600.000

SIT.
Orientacijske vrednosti za izvedbo pred-

meta javnega naročila po posameznih avto-
mobilskih znamkah so:

– Renault – 18,500.000 SIT,
– Subaru – 2,900.000 SIT,
– Nissan – 500.000 SIT,
– Chrysler – 300.000 SIT,
– Ford – 600.000 SIT,
– Volkswagen – 3,100.000 SIT,
– Audi – 550.000 SIT,
– Opel – 800.000 SIT,
– Toyota – 450.000 SIT,
– Citroen – 80.000 SIT,
– Fiat – 440.000 SIT,
– Yugo – 80.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: vzdrževanje avtomobi-

lov se bo izvajalo v okviru razpisanih lokacij
naročnika, in sicer v okviru Carinskih ura-
dov Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Sežana in v okviru Generalnega ca-
rinskega urada na lokaciji izbranega ponu-
dnika.

5. (a), (b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: kot v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudba se lahko nanaša na
vzdrževanje avtomobilov za posamezno av-
tomobilsko znamko ali za vse avtomobilske
znamke. Ponudnik se lahko prijavi na javno
naročilo za vzdrževanje avtomobilov za po-
samezno razpisano lokacijo naročnika (za
posamezni carinski urad oziroma za Gene-
ralni carinski urad) ali za vse razpisane loka-
cije naročnika (za vse carinske urade in za
Generalni carinski urad).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
v skladu s tehničnimi značilnostmi predme-
ta javnega naročila; v nasprotnem primeru
se bo smatralo, da je ponudba neustrezna.
Variantne ponudbe, ki je v nasprotju s te-
hničnimi značilnostmi predmeta javnega na-
ročila, naročnik ne bo upošteval.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 12. 2000 do 30.
11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vlo-
žišče, Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, pritličje, soba št. P10, tel.
01/478-38-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi dodatne informacije: univ.
dipl. ekon. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 11. 10. 2000.

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

predložiti ponudbe: 12. 10. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v vložišču,
pritličje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora svoji ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega razpisa
oziroma dela javnega razpisa, za katerega
se prijavlja, kot je navedeno v IX. poglavju te
razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni potrebno predložiti ban-
čne garancije za resnost ponudbe, če nje-
gova ponudba ne presega 25 milijonov SIT.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
pismo o nameri njegove poslovne banke,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
izdala zanj bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v višini 10% pogodbene vrednosti,

kot je navedeno v X. poglavju te razpisne
dokumentacije.

Ponudniku ni potrebno predložiti izjave
ponudnikove poslovne banke, da bo izdala
po nalogu ponudnika garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v višini 10% pogodbene vrednosti,
če njegova ponudba ne presega 25 milijo-
nov SIT.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 10.
2000.

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

– reference,
– cena rednega servisnega vzdrževanja

avtomobilov,
– cena dela na uro v primeru okvare,
– rok za prevzem avtomobila na redni

servis oziroma v popravilo,
– rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja,
– rok za izvršitev popravila v primeru

okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi,

– možnost uporabe nadomestnega ena-
kovrednega avtomobila v času rednega ser-
visnega vzdrževanja in popravila,

– oddaljenost od sedeža carinskega ura-
da oziroma Generalnega carinskega urada.

Merilo pod prvo alineo “reference” pred-
stavlja 10% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo “cena rednega servisnega vzdrževanja
avtomobilov” predstavlja 30% vrednosti. Me-
rilo pod tretjo alineo “cena dela na uro v
primeru okvare” predstavlja 20% vrednosti.
Merilo pod četrto alineo “rok za prevzem
avtomobila na redni servis oziroma v popra-
vilo” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod
peto alineo “rok za izvršitev rednega servi-
snega vzdrževanja” predstavlja 10% vredno-
sti. Merilo pod šesto alineo “rok za izvršitev
popravila v primeru okvare v primeru, da so
rezervni deli na zalogi” predstavlja 10% vre-
dnosti. Merilo pod sedmo alineo “možnost
uporabe nadomestnega enakovrednega av-
tomobila v času rednega servisnega vzdrže-
vanja in popravila” predstavlja 5% vrednosti.
Merilo pod osmo alineo “oddaljenost od se-
deža carinskega urada oziroma Generalne-
ga carinskega urada” predstavlja 5% vre-
dnosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 12,000.000 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 21,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme za predložene

reference največ 100 točk.
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Cena rednega servisnega vzdrževanja
avtomobilov se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

minimalna cena rednega servisnega vzdrževanja × 100Cena rednega servisnega
vzdrževanja v točkah   = ponujena cena rednega servisnega vzdrževanja

Najnižja cena dobi največje število točk.

Cena dela na uro v primeru okvare se bo
preračunala v točke po naslednji formuli:

minimalna cena dela na uro v primeru okvare × 100Cena dela na uro v primeru
okvare v točkah    =     ponujena cena dela na uro v primeru okvare

Najnižja cena dobi največje število točk.

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 13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 10. 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 pridobivanja objektov
in razreševanje problematike rušencev za
potrebe rekonstrukcije Mariborske ceste v
Celju III. etapa«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
2000 ob 9. uri, na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba 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 454.800 SIT in veljavnostjo
120 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.

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, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Šalamun,
univ. dipl. prav., Družba za državne ceste,
d.o.o., Maribor, tel. 02/25-24-559, faks
02/25-24-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ponudnik prejme:
– za rok za prevzem avtomobila na redni

servis oziroma v popravilo do 24 ur 100
točk,

– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 25 do 48 ur
75 točk,

– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 49 do 72 ur
50 točk,

– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 73 do 96 ur
25 točk.

Ponudnik prejme:
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja v 8 urah 100 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 9 do 24 ur 75 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 25 do 36 ur 50 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 37 do 48 ur 25 točk.
Ponudnik prejme:
– za rok za izvršitev popravila v primeru

okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, v 8 urah 100 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 9 do 24 ur 75 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 25 do 48 ur 50 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi,od 49 do 72 ur 25 točk.

Ponudnik prejme za možnost nadome-
stila uporabe enakovrednih strojev oziroma
opreme v času rednega servisnega vzdrže-
vanja in popravila 100 točk. V primeru, da
tega naročniku ne nudi, prejme 0 točk.

Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od sedeža carinskega

urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da do 5 km 100 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 6 do 10 km 75 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 11 do 15 km 50 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 16 do 30 km 25 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da nad 31 km 0 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

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

18., 19., 20.
Carinska uprava RS

Generalni carinski urad

Št. 110-1/00 Ob-35637
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 vre-
dnost naročila: opravljanje storitev prido-
bivanja objektov in razreševanje proble-
matike rušencev za potrebe rekonstruk-
cije Mariborske ceste v Celju, III. etapa.

Ocenjena vrednost: 15,160.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje – magistrala sever

– rekonstrukcija Mariborske ceste.
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 podpisu pogodbe oziroma
po prejemu ustrezne dokumentacije.
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Št. 525/2000 Ob-35693
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta,
Kongresni trg 12.

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:  dnevno in tedensko či-
ščenje poslovnih prostorov s pripadajo-
čimi sanitarnimi prostori, predavalnica-
mi, hodniki, parkirišči, okolico stavbe in
steklene površine Pravne fakultete, Po-
ljanski nasip 2, Ljubljana, v skupni izmeri
prib. 9.000 m2.

4. Kraj izvedbe: Pravna fakulteta, Poljan-
ski nasip 2, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek
del: 1. 11. 2000, predvideni zaključek del:
30. 10. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
interesirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
Simoni Macarol.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od objave razpisa do
vključno 4. 10. 2000 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT v dekanatu na-
ročnika, Kongresni trg 12, Ljubljana, I. nad-
stropje. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu stro-
škov na račun naročnika št.
50100-603-40232 – Za razpisno doku-
mentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na kakršenkoli
način na naslov naročnika od 15. 10. 2000
do 12. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za čiščenje –
Ne odpiraj!” in številko Uradnega lista RS.

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

javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000
ob 9. uri na naslovu naročnika Kongresni
trg 12, Ljubljana. Odpiranje ponudb bo vo-
dila strokovna komisija.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika in druge omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena in drugi kriteriji, določeni z
zakonom in razpisno dokumentacijo; pred-
nost bodo imele ponudbe, ki bodo naju-
godnejše v največ od naštetih naslednjih
elementov:

– najugodnejša strukturirana cena
ločeno za m2 pisarniških površin, predaval-
nic, hodnikov, parkirnih površin in dvorišča,

– najugodnejša cena čiščenja steklenih
površin,

– zajetost čistil v ceni čiščenja,
– po presoji naročnika najustreznejša

tehnologija čiščenja parketa, impreg-
niranega s Synteco olji,

– po presoji naročnika najustreznejša
tehnologija čiščenja kamnitih oblog,

– reference,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi izvaja-

lec naročniku.
18. Druge informacije o naročilu: rok v

katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa: ponudniki bodo obveščeni
o izidu javnega razpisa najkasneje do 23.
10. 2000.

Ostali podatki: naročnik bo za ponudni-
ke organiziral ogled prostorov. Ogled bo
možen 6. 10. 2000 od 8. do 12. ure.

19., 20.
Univerza v Ljubljani

Pravna fakulteta

Št. 011-04-8/00 Ob-35763
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. Vrsta storitve in opis: študija variant
G1 ceste med A1 v Celju in A2 v Novem
mestu.

Ocenjena vrednost: 16,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G1-5 Celje-Šmarjeta,

G1-5 Šmarjeta-Rimske Toplice, G1-5
Rim.Toplice-Zidani most, G1-5 Zidani
most-Radeče.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti v roku 10 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 10. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Študija variant G1 ceste med A1 v Celju in
A2 v Novem mestu.” – D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 10.
2000 ob 10. uri na naslovu: Republika Slo-
venija–Ministrstvo za promet in zveze–Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Trža-
ška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila:
1. obrazložitev študije, metodologija,

opis študije in pričakovani rezultati 0–35
točk,

2. kvalificiranost izvajalca 0–20 točk,
3. dosedanje izkušnje naročnika s po-

nudnikom 0–15 točk,
4. vrednost ponudbe 0–20 točk
5. rok izdelave 0–10 točk.

Delo bo oddano ponudniku čigar ponud-
ba bo po navedenih merilih zbrala največ
točk.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudni-

kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-35764
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.
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3. Vrsta storitve in opis: študija variant
G ceste med A2 v Novem mestu in MMP
Metlika.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-105 Novo mesto Re-

voz-Metlika.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Študija variant G ceste med A2 v Novem
mestu in MMP Metlika.” – D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 10.
2000 ob 9. uri na naslovu: Republika Slo-
venija–Ministrstvo za promet in zveze–Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Trža-
ška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila:
1. obrazložitev študije, metodologija,

opis študije in pričakovani rezultati 0–35,
točk,

2. kvalificiranost izvajalca 0–20 točk,
3. dosedanje izkušnje naročnika s po-

nudnikom 0–15 točk,
4. vrednost ponudbe 0–20 točk,
5. rok izdelave 0–10 točk.

Delo bo oddano ponudniku čigar ponud-
ba bo po navedenih merilih zbrala največ
točk.

18. Druge informacije o naročilu:
– 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.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Zbiranje ponudb

Št. 525/2000 Ob-35688
1. Ime in sedež naročnika: Univerza v

Ljubljani, Pravna fakulteta, Kongresni trg 12,
Ljubljana.

2. Predmet zbiranja ponudb:
– oddaja opremljene kuhinje in jedil-

nice v najem in
– oddaja neopremljenega prostora

za fotokopirnico v najem
na naslovu Pravne fakultete, Poljanski

nasip 2, Ljubljana.
3. Pri izboru ponudnika bo naročnik

upošteval predvsem:
Kuhinja:
– ponujena najemnina za prostor,
– predvideni obratovalni čas,
– predvideno število zaposlenih,
– primer tedenskega jedilnika,
– predvideno formiranje cen in cenik je-

di in pijač,
– največje možno število obrokov med

12. in 15. uro,
– možnost priprave obrokov a la carte,
– predvideno čiščenje prostorov kuhinje,
– predvideno vzdrževanje opreme, ki je

last PF,

Zbiranje predlogov

Popravek

Št. 020-131/00 Ob-35762
V oddaji javnega naročila z zbiranjem

predlogov za izvedbo dokončne sanacije
zgornjega sloja odpadne emulzije in vseh
plavajočih odpadkov v deponiji gudrona v
Pesniškem dvoru, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35288 (stran 7235), št. 020-131/00,
se 6. točka popravi in se pravilno glasi:

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
izvedbo posameznih sklopov oddaje del
iz projektne naloge.

Ministrstvo za okolje in prostor RS

Št. 663-05-566/00 Ob-35518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
01/478-33-77.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

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

bno dobaviti: predmet razpisa je objekt s
pripadajočim zemljiščem brez stano-
vanjske opreme. Objekt je lahko hiša ali
stanovanje. Kupuje se en ali dva objekta na
ozemlju Republike Slovenije. Objekt mora
izpolnjevati naslednje pogoje:

1. poleg prostorov za bivanje najmanj
treh odraslih oseb z motnjami v duševnem
in telesnem razvoju mora imeti tudi prostor
za osebo, ki bo izvajala spremljanje in nad-
zor,

– posebne ugodnosti,
– reference;
Fotokopirnica:
– ponujena najemnina za prostor,
– predvideni obratovalni čas,
– predvidena tehnična oprema,
– možnost postavitve fotokopirnih stro-

jev na kartice,
– predvidene možnosti vezave,
– predvideno formiranje cen in cenik sto-

ritev fotokopirnice,
– predvideno vzdrževanje opreme, ki je

last PF,
– čiščenje fotokopirnice,
– posebne ugodnosti,
– reference.
3. Predvideni pričetek oddaje obeh pro-

storov je 1. 11. 2000, predvideni zaključek
pa 30. 10. 2001 z možnostjo podaljšanja.

4. Rok v katerem lahko ponudniki pre-
dložijo ponudbe: ponudniki lahko predložijo
ponudbe do 15. 10. 2000. Javnega odpi-
ranja ponudb ne bo. Na podlagi prispelih
ponudb bo naročnik izbral ponudnika in
sklenil z njim neposredno pogodbo o oddaji
javnega naročila.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
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2. biti mora brez arhitektonskih ovir
za osebe, ki so motene pri gibanju,

3. biti mora primeren za izvajanje
predloženega programa stanovanjske sku-
pine,

4. ne sme biti last izvajalca programa
stanovanjske skupine.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo sklenil pogodbo z enim ali dvema
izbranima ponudnikoma za nakup enega ali
dveh objektov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
jekt mora biti izročen naročniku do 30. 10.
2000 v stanju, ki je primerno za takojšnji
začetek izvajanja programa v njem.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 2000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane v sprejemni pisarni Ministrstva za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, do 12. 10. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 9. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

9. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

10. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): predlo-
ge lahko oddajo tisti ponudniki, ki so lastni-
ki oziroma pooblaščeni prodajalci objekta,
ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumenta-
cije.

Na podlagi objavljenega javnega razpisa
in prejete razpisne dokumentacije, izdelajo
ponudniki predlog za prodajo enega ali dveh
objektov za stanovanjsko skupino za odra-
sle osebe z motnjami v duševnem in tele-
snem razvoju, ki ob strokovnem spremljanju
in nadzoru lahko bivajo samostojno. Izbrani
ponudnik prevzame odgovornost za kvalite-
to izbranega objekta.

Hkrati z izbiro objekta bo izbran tudi izva-
jalec programa po katerem bo delovala sta-
novanjska skupina. Izvajalec programa mo-
ra predložiti dokumente, ki so navedeni v
obrazcu “Izjava zainteresiranega izvajalca
programa stanovanjske skupine”, ki je del
razpisne dokumentacije. Izvajalec progra-
ma stanovanjske skupine bo izbran po na-
slednjih merilih:

a) primernost predloženega programa
stanovanjske skupine,

b) finančna konstrukcija izvajanja progra-
ma,

c) reference in kvaliteta dela izvajalcev
programa.

Prednost bodo imeli izvajalci, ki bodo s
programom omogočili:

– premestitev oseb iz zavodskega var-
stva,

– bivanje oseb v bližini domačega oko-
lja.

Kriteriji in merila za izbor najugodnejše-
ga ponudnika bodo vplivali na izbor naju-
godnejšega ponudnika v naslednjem ra-
zmerju:

– cena objekta (40%),
– ustreznost ponujenega objekta (60%).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnila v zvezi z zbiranjem predlogov
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro, v času do 11. 10. 2000,
na Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na te-
lefonu 01/478-33-87, pri Petru Stefano-
skem ali Vladuški Cimperman, telefon
01/478-33-80.

12., 13.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-35520
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno

gasilsko društvo Vipava, Goriška cesta 15,
5271 Vipava.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi poročila strokovne
komisije z dne 6. 9. 2000 je izbrani ponu-
dnik prejel najvišjo oceno po merilih, nave-
denih v razpisni dokumentaciji in je zato
izbran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Pri-
staniška 12, 6000 Koper.

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

bno dobaviti: podvozje MB Actros 1831 K.
7. Pogodbena vrednost: 13,430.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,956.320 SIT, 11,697.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32405.

Prostovoljno gasilsko društvo Vipava

Ob-35521
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 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.
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: Elektronabava, d.d., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
PE Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 23 kosov vakuumskih od-
klopnikov.

7. Pogodbena vrednost: 19,965.820
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,965.820 SIT, 19,965.820 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-28971.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-35522
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 21. 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: Marand, d.o.o., Maribor,
skupine: 1, 3 in 4.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniki, tiskalniki in
ostalo.

7. Pogodbena vrednost: 44,042.104
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,907.140 SIT, 44,042.104 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-30215.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-35523
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
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izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Ljublja-
na; skupina 2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: programska oprema.

7. Pogodbena vrednost: 9,329.860 SIT
z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,356.343 SIT, 9,329.860 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-30215.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-35524
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 17. 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: Elektronabava, d.d., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– 8 kosov odklopnikov 110 kV,
– 40 kosov odvodnikov prenapetosti

110 kV.
7. Pogodbena vrednost: 47,489.431

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,220.239 SIT, 45,553.179 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-28948.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Št. 4107-00 Ob-35525
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične karakteristike – 25 točk,
– najnižja cena – 25 točk,
– reference ponudnika – 15 točk,

– plačilni pogoji – 5 točk,
– servisiranje – 20 točk,
– garancijska doba – 5 točk,
– ostale ugodnosti – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno, ker
Občina Trbovlje ni v letošnjem proračunu in
njegovem rebalansu zagotovila potrebnih fi-
nančnih sredstev.

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

bno dobaviti:
– mostna tehtnica – strojni del,
– mostna tehtnica – gradbeni del,
– nadgradnja mostne tehtnice.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31527.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-35526
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji, najvi-
šje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, 1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: nakup aparata FT-IR spek-
trometer.

7. Pogodbena vrednost: 7,140.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,054.277 SIT, 5,927.437,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000, Št.
1510/1-2000.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 7260/101 Ob-35559
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, 4240 Radovljica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 30. 8. 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. Vsa merila so v enakem ra-
zmerju.

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, pekovsko pecivo, kekse
in slaščičarske izdelke:

– Don Don, d.o.o., Metlika, Proizvo-
dni obrat Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,

– Pekarna Planika, Triglavska 43,
4260 Bled,

– Marko Pogačnik, s.p., Langusova
61, 4240 Radovljica,

– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce;

2. Za meso in mesne izdelke:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš,
– Mesarstvo Čadež, Čadež Anton,

s.p., Visoko 7/g, 4212 Visoko,
– Mesarija Janc Alojz, s.p., Pot

Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice,
– Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železni-

ška 1, 4248 Lesce,
– MIP, d.d., Panoviška 1, 5000 Nova

Gorica,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,

2551 Ptuj,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
3. Za mleko in mlečne izdelke:
– Agroind Vipava 1894, Vinarska c.

5, 2571 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Kidriče-

va 63, 1000 Ljubljana,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Mlekarne Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-

ska 10, 9000 Murska Sobota;
4. Za sveže sadje in zelenjavo:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– PIK AS, podjetje za trgovino in pre-

voz, Brezje pri Tržiču, 4290 Tržič,
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,

2255 Vitomarci,
– Vinag, d.d., Maribor, Trg svobode

3, 2000 Maribor,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
5. Za jajca:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– PIK AS, podjetje za trgovino in pre-

voz, Brezje pri Tržiču, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
6. Za mlevske izdelke in testenine:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
7. Za čaje in suho sadje:
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

6320 Portorož,
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– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-
va 54, 4220 Škofja Loka,

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;

8. Za konzervirano sadje in sirupe:
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE

Presad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo;
9. Za ostalo prehrambeno blago:
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

6320 Portorož,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola A. T.

Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27,
4240 Radovljica in podružnične šole v Be-
gunjah, Mošnjah in Ljubnem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 24,550.000 SIT, in sicer:

1. za kruh in pekovske izdelke v vre-
dnosti ca. 6,300.000 SIT,

2. za meso in mesne izdelke v vre-
dnosti ca. 6,300.000 SIT,

3. za mleko in mlečne izdelke v vre-
dnosti ca. 3,715.000 SIT,

4. skupaj sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 3,460.000 SIT,

a) jabolka v vrednosti ca. 478.000
SIT,

b) krompir v vrednosti ca. 582.000
SIT,

c) ostalo sadje in zelenjava v vre-
dnosti ca. 2,400.000 SIT,

5. za konzervirano sadje in zelenjava
v vrednosti ca. 730.000 SIT,

6. za jajca v vrednosti ca. 280.000
SIT,

7. za mlevske izdelke in testenine v
vrednosti ca. 565.000 SIT,

8. za čaje in suho sadje v vrednosti
ca. 220.000 SIT,

9. za ostalo prehrambeno blago v vre-
dnosti ca. 2,980.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta

Radovljica

Št. 09-50/2000 Ob-35591
1. Naročnik, poštni naslov: Hydrovod

d.o.o., Ljubljanska cesta 38, Kočevje, tel.
01/895 14 30, faks 01/895 31 82.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik, javno podjetje Hy-
drovod d.o.o. je v Uradnem listu RS, št.
76-77/2000, z dne 25. 8. 2000, objavil

javni razpis za dobavo kombija z 8 + 1
sedežem. Na javni razpis je v določenem
roku prispela samo 1 ponudba, zato javni
razpis v skladu z določili 1. odstavka 34.
člena zakona o javnih naročili ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77/2000, Ob-34240 z dne
25. 8. 2000.

Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Št. 169/13 Ob-35600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280, Idrija, telefaks 05/37-72-237.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 12. 9. 2000, sklep o
oddaji javnega naročila.

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: Autocommerce d.o.o. Ko-
per, Pristaniška 12, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Komunala d.o.o. Idri-
ja, Carl Jakoba 4, 5280.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: smetarsko vozilo.

7. Pogodbena vrednost: 27,671.050
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 7 (5 ponu-

dnikov).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,181.672 SIT, 26,066.733 SIT.
11., 12.

Komunala, d.o.o., Idrija

Št. 404-08-149/2000 Ob-35618
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26,1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. cena artikla – utež 0,50,
2. kakovost vzorca – utež 0,25,
3. reference – utež 0,10,
4. tehnično tehnološka opremljenost

– 0,05 utež,
5. urejenost službe kakovosti – 0,05

utež,
6. dobavni rok: – utež 0,05.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: skupina a) vezene oznake in
trakovi z izvezenimi čini, za častniške unifor-
me in skupina b) vezene oznake, našitki in
čini za bojne uniforme – Vekoslava Zupan-
čič, s.p., Šiviljstvo in vezenje, Saveljska 94
A, 1113 Ljubljana, c) okrasne vrvice – Part,
d.o.o., Na Herši 16, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

a) vezene oznake in trakovi z izveze-
nimi čini, za častniške uniforme: 7.927
kosov oznaka pripadnosti SV na našit-
ku, 600 kosov oznake na uniformi GE,
10.000 kosov trak z izvezenim činom za
srajco (drap), 500 kosov trak z izveze-
nim činom za bluzo (sv. modra), 100
kosov trak z izvezenim činom za srajco
(beli), 60 kosov trak z izvezenim činom
za bluzo (beli), 508 kosov trak z izveze-
nim činom za bluzo (sv. drap), 2.000
kosov trak z izvezenim činom za srajco
(sv. modra),

b) vezene oznake, našitki in čini za
bojne uniforme: 3.600 kosov oznaka pri-
padnosti SV na našitku, 1.006 kosov ve-
zeni čini za bojno uniformo, 10.006 ko-
sov našitek z vezenim napisom priimka,
500 kosov oznaka pripadnosti GŠSV,
1.000 kosov našitek z oznako VETERAN,

c) okrasne vrvice 50 kosov okrasna
vrvica za častnike GE, 150 kosov okra-
sna vrvica za vojake GE, 30 kosov okra-
sna vrvica za godbenika.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
a) vezene oznake in trakovi z izvezenimi

čini, za častniške uniforme 5,366.465,65
SIT,

b) vezene oznake, našitki in čini za bojne
uniforme 1,795.393,46 SIT,

c) okrasne vrvice 1,696.221,24 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 5,616.696,47 SIT/5,366.465,65

SIT,
b) 1,883.715,26 SIT/1,795.393,46

SIT,
c) 2,088.771,30 SIT/1,696.221,24

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 59/00 Ob-35625
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 5. 9. 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
ponudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Don Don, d.o.o., Proizvodnji obrat

Stražišče, Laze 16, Kranj,
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, Naklo,
– Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarni-

ška 14, Ajdovščina,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica,
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– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-
ka,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, Lesce,

– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana;

2. za meso in mesne izdelke: ker je
samo en ponudnik, se razpis za to skupino
artiklov ponovi;

3. za mleko in mlečne izdelke:
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-

ska 10, Murska Sobota,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo: ker je samo

en ponudnik, ki je ponudil večino artiklov,
se razpis za to skupino ponovi;

5. za zmrznjene ribe in konzervirane
ribe:

– Brumes - Ručigaj, Testenova 55,
Mengeš,

– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo;

6. za jajca: ker je samo en ponudnik,
se razpis za to skupino ponovi;

7. za mlevske izdelke in testenine:
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,

Portorož,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, Naklo;
8. za sirupe in sadne sokove: ker je

bil samo en ponudnik, se razpis za to skupi-
no artiklov ponovi;

9. za ostalo prehrambeno blago: Dro-
ga, d.d., Portorož, Obala 27, Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ore-
hek Kranj, Zasavska cesta 53c, Kranj in
podružnica Mavčiče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni artikli po raz-
pisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 10,669.100 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
2,800.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke ca.
1,650.000 SIT,

c) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,211.000 SIT,

d) za sadje in zelenjavo ca. 2,180.000
SIT,

e) za zmrznjene ribe in ostalo hrano ca.
285.000 SIT,

f) za jajca ca. 24.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

218.900 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.

972.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

328.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000.

Osnovna šola Orehek, Kranj

Št. 4.4.1.2.-4940/2000 Ob-35634
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):cena, kvaliteta blaga, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elcond Ingeniring, d.o.o.,
Celovška cesta 150, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  30.000 kg kontaktnega vo-
dnika RiS 100 in 7.000 kg bakrene vrvi.

7. Pogodbena vrednost: 34,087.550
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,731.641,54 SIT, 34,087.550 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26616.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Ob-35635
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: koruza - razsuta, 370 ton.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000.

13.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 405-0017/2000 Ob-35626
1. Naročnik, poštni naslov: RS Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana in Občina Trbovlje, Leninov
trg 4, 1420 Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo in montažo
opreme za Srednjo šolo Polaj Trbovlje.

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lesnina MG oprema d.d.,
Ljubljana, Podjetje za inženiring, Parmova
53, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Srednja šola Polaj
Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža opre-
me.

7. Pogodbena vrednost: 66,253.152
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,708.094 SIT, 57,726.438,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27702.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 06/2000 Ob-35632
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d. Parti-
zanska cesta 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnična primernost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna dru-
žba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Vele-
nje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va goriv in maziv.

7. Pogodbena vrednost:
122,932.246,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146,330.754 SIT, 122,932.246,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 3-235,00/1 Ob-35658
1. Naročnik, poštni naslov Institut “Jožef

Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 2000, brez do-
delitve naročila.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): neuspeli razpis. Vzrok: dve vari-
antni ponudbi istega ponudnika. Naročnik
je sprejel sklep o oddaji naročila z neposre-
dno pogodbo edinemu ponudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Karanta Ljubljana d.o.o., Čo-
pova 14, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: raziskovalna oprema za bi-
okemijski laboratorij – aparatura za te-
kočinsko kromatografijo proteinov –
subvencionirana s strani MZT v okviru pake-
ta X pod zaporedno št. 235,00/1.

7. Pogodbena vrednost 6,607.832 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,136.668 SIT, 6,607.832 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33179.

Institut »Jožef Stefan« Ljubljana

Št. 9/2000 Ob-35682
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: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 55%, plačilni pogoji 20%,
zadovoljevanje postavljenih kriterijev glede
uporabe zahtevanih materialov in tehnične
izvedbe (prilagojenost opisanemu stanju)
20% in reference 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Dentalija, d.o.o., Celovška 197, Ljub-
ljana – za I., II., III. in IV. skupino,

– MEDI-UM, d.o.o., Ižanska 77, Ljublja-
na – za V. skupino.

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

– zobne ambulante Svetozarevska ulica,
Maribor – zmontirano,

– šolske zobne ambulante Ljubljanska
ulica, Maribor – zmontirano.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za zobozdravstvo –
Ljubljanska in Svetozarevska, zajeta v na-
slednjih skupinah:

I. dentalna pohištvena oprema,
II. pohištvena oprema za zobotehnični la-

boratorij,
III. aparature za sterilizacijo,
IV. zobozdravniške enote,
V. oprema za RTG.
7. Pogodbena vrednost: celotnega jav-

nega naročila: 58,593.459,41 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. skupina: 17,358.046,40 SIT,
II. skupina: 2,223.363,63 SIT,
III. skupina: 4,358.388,40 SIT,
IV. skupina: 23,354.145 SIT,
V. skupina: 11,299.515,98 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: 28,855.292 SIT,

17,358.046,40 SIT,
II. skupina: 3,440.864 SIT,

2,223.363,63 SIT,
III. skupina: 4,487.297 SIT,

4,358.388,40 SIT,
IV. skupina: 23,354.145 SIT,

23,354.145 SIT,
V. skupina: 11,299.515,98 SIT,

8,296.965,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32493.

14.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

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. 400-01/2000-9/11 Ob-35474
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Star-

še, Starše 93, 2205 Starše.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference za tovrstna dela,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ul. 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) ureditev pločnikov v Staršah,
b) razširitev ceste Marjeta–Brunšvik.
7. Pogodbena vrednost: 28,411.250

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,930.425 SIT, 28,411.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32481.

Občina Starše

Št. 41408-0001/00 Ob-35475
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Koz-

je, Kozje 37, 3260 Kozje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponuje-

na cena in plačilni pogoji, reference ponu-
dnika na trgu, ponujeni rok izvedbe, zmo-
gljivost in opremljenost, samostojno nasto-
panje, dinamika plačil v povezavi s termin-
skim planom, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d. Krško, Leskovška cesta 2a,
8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
ne ceste št. 396103 – Lesično–Zagorje
– nadaljevanje odseka od km 1.800 do
km 3.600, Lesično, Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 36,975.479,72
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 18,622.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 45,599.901 SIT, 36,973.126,85 SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Občina Kozje

Št. 351-30/00 Ob-35478
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: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena,rok
plačila, rok izvedbe, reference ponudnika
na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zadruga »Resa«, z.o.o. Kr-
ško, Cesta krških žrtev 67, 8270 Krško.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
objektu Kulturni dom Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 15,487.923,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,238.913 SIT in 15,487.923,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000,
Ob-33842.

Občina Metlika

Ob-35479
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šen-

tjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjer-
nej.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za plinsko kotlovnico – strojni, elektro
in gradbeni del v Osnovni šoli Šentjernej.

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vavtar Inženiring, d.o.o., Pej-
ce 7, 4270 Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: strojni, elektro in
gradbeni del za izvedbo plinske kotlov-
nice v Osnovni šoli Šentjernej.

7. Pogodbena vrednost: 29,452.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 29,452.500 SIT, 46,631.110 SIT.
11., 12
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32497.

Občina Šentjernej

Ob-35480
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šen-

tjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
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jitev za sanacijo šolskega objekta – zame-
njava oken in toplotna izolacija.

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vias, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 51, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava oken in
toplotna izolacija na objektu Osnovne
šole Šentjernej.

7. Pogodbena vrednost: 26,488.448
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 26,488.448 SIT, 27,408.864 SIT.
11., 12
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32497.

Občina Šentjernej

Št. 351-6/2000 Ob-35481
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota.

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

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zbrano največje število točk po
merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis Inženiring, d.d., Le-
tališka 33, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja Pokrajinske
in študijske knjižnice v Murski Soboti:

a) gradbeno obrtniška in instalacij-
ska dela za knjižnico in

b) dodatek pri izvedbi kleti pod ob-
jektom knjižnice.

7. Pogodbena vrednost:
a) 957,000.000 SIT;
b) 67,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 1.064,469.910,70 SIT,

957,000.000 SIT;
b) 67,500.000 SIT, 66,859.801 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 351-6/2000 Ob-35482
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zbrano največje število točk po
merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Štefa-
na Kovača 10, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev parkirišča
ob Industrijski ulici v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 18,590.427,37
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,400.938 SIT, 18,590.427,37 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 011-04-6/00 Ob-35483
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zidgrad, d.d., Vojkova
8, 5280 Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija podpornih
zidov na cesti G2-102 odsek Želin-Sp.
Idrija.

7. Pogodbena vrednost: 95,964.290
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 121,537.282,07 SIT, 95,964.290 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-22739.

Direkcija RS za ceste

Ob-35484
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kraški, d.d., Cesta na
Lenivec 4, Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Partizanske
ceste R2-445/350 v Sežani.

7. Pogodbena vrednost: 453,198.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 491,146.476,60 SIT, 453,198.200 SIT
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32142.

Direkcija RS za ceste

Ob-35485
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zidgrad, d.d., Vojkova
8, 5280 Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Cerknjiščico na cesti G2-102 odsek
1037 Bača-Godovič.

7. Pogodbena vrednost: 67,239.337
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,669.363,70 SIT 67,239.337 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31183.

Direkcija RS za ceste

Ob-35486
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IPI, d.d. Zdraviški trg 13,
Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok Pesjak v Spodnji Sveči.

7. Pogodbena vrednost: 29,691.711
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,477.033 SIT, 29,691.711 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31195.

Direkcija RS za ceste

Ob-35487
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rafael, d.o.o., Sevnica, Uli-
ca Heroja Marka 18, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin na
cesti R1-216 odsek 1175 Šmihel-Žu-
žemberk.
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7. Pogodbena vrednost: 26,093.005
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,245.475,60 SIT, 26,093.005 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31193.

Direkcija RS za ceste

Ob-35488
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5.Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: BAUER Bernard, Ob Potoku
8, Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča na
cesti G1-1 Muta 3 (Spodnja Muta).

7. Pogodbena vrednost: 19,782.663
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,453.206 SIT, 19,782.663 SIT
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29425.

Direkcija RS za ceste

Ob-35489
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BAUER Bernard, Ob Poto-
ku 8, Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-704 odsek 1355 Ribnica-Podvelka.

7. Pogodbena vrednost: 40,094.527
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,252.997 SIT, 40,094.527 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28988.

Direkcija RS za ceste

Ob-35490
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 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: Primorje d.d. Ajdovščina, Vi-
pavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križi-
šča Dobravlje, cestni priključek Bevar-
ji-Kukanje.

7. Pogodbena vrednost: 23,132.946
SIT.

8.
9.Število prejetih ponudb: 2.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,483.124,70 SIT, 24,277.692,90
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29426.

Direkcija RS za ceste

Ob-35491
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina, Vi-
pavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija predora in
vozišča v predoru Panovec.

7. Pogodbena vrednost: 344,657.685
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

372,945.822,69 SIT, 343,478.413,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31779.

Direkcija za ceste

Ob-35492
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ceste R3-614
odsek 1049 Komen-Štanjel.

7. Pogodbena vrednost: 89,968.220
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,485.034,07 SIT, 89,968.220 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30270.

Direkcija RS za ceste

Ob-35493
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5.Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Primorje, d.d. Ajdovščina, Vi-
pavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste R 3
Štanjel-Manče.

7. Pogodbena vrednost: 38,678.290
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,060.705 SIT, 38,678.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31779.

Direkcija RS za ceste

Ob-35494
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ulica 15.maja 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste R
1-204 odsek Dutovlje-Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 28,792.985
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,786.266,68 SIT, 28,792.985 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31783.

Direkcija RS za ceste

Ob-35495
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15.maja 14, Koper.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
RT-934 odsek 6838 Sežana - Lipica.

7. Pogodbena vrednost: 72,177.903
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,278.493,77 SIT, 72,177.903 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31776.

Direkcija RS za ceste

Ob-35496
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15. maja 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-203 (309) odsek 1059 Kubed.

7. Pogodbena vrednost: 67,478.230
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,420.491 SIT 67,477.948 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30268.

Direkcija RS za ceste

Ob-35497
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 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: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15.maja 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-618 odsek 6805 Komen-Krajna vas.

7. Pogodbena vrednost: 59,972.843
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,203.321 SIT, 59,972.843 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28984.

Direkcija RS za ceste

Ob-35498
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 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: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 15.maja 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Koper.

7. Pogodbena vrednost: 2,674.406 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,245.130 SIT, 2,674.406 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28972.

Direkcija RS za ceste

Ob-35499
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUH, d.d. Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija plazu ob Za-
savski cesti Zagorje-Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 14,946.593
SIT.

8.
9.Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,982.517,77 SIT, 14,946.593 SIT.
11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31192.

Direkcija RS za ceste

Ob-35500
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PUH, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Spod-
nji Hotič.

7. Pogodbena vrednost: 74,198.450
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,652.797,11 SIT, 74,198.450 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32587.

Direkcija RS za ceste

35501
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VGP-SOČA, d.d., Nova Go-
rica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija usada na
cesti R2-403 odsek 1073 Podbrdo –
Petrovo Brdo v km 2.510.

7.Pogodbena vrednost: 44,538.631
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,398.397,41 SIT, 44,538.631 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31191.

Direkcija RS za ceste

Ob-35502
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5.Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: VGP-SOČA, d.d. Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zidu Petrovo
Brdo na cesti Podbrdo – Petrovo Brdo v
km 1.700.

7. Pogodbena vrednost: 32,620.660
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,984.958,29 SIT, 32,620.660 SIT.
11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000, Ob-31140.

Direkcija RS za ceste

Ob-35510
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 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: Kograd Gradnje, d.o.o., Ma-
ribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno
obrtniških del izgradnje RTP Rače
110/20 kV; kraj: Rače.

7. Pogodbena vrednost: 169,950.953
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 177,676.950 SIT, 169,950.953 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-30601.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-35111
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena – 55 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom – 15

točk,
– plačilni pogoji – 20 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBT PIN, d.o.o., Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kolek-
torja št. 100054 v Trbovljah.

7. Pogodbena vrednost: 14,489.123
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,489.123 SIT, 12,879.911 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, Št.
3144-00, Ob-31541.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-35512
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Parti-
zanska cesta 2, 6210 Sežana, tel.
05/734-13-41, za investitorje:

– KSP, d.d., Sežana, Partizanska cesta
2, Sežana,

– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška ce-
sta 6, Sežana,

– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, No-
va Gorica,

– Apegas, d.o.o., Linhartova 3a, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, d.d., Se-
žana, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komunalna infrastruk-
tura po Bazoviški in Lokavski cesti v Se-
žani.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost infrastrukture je 151,869.685 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 158,776.311 SIT, 151,869.685 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32550.

Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana

Ob-35513
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara ce-
sta 2, Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela z zunanjo
ureditvijo za izgradnjo bivalne enote IN-
CE Mengeš – VDC Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 176,568.829
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: popolne, brez DDV in popusta;
199,366.450 SIT, 174,482.805,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-35514
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 11. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komin inženiring, d.o.o.,
Pod hribom 55, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija ravne strehe
nad kletnimi prostori Doma upokojen-
cev Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 12,412.230,61
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,892.072,70 SIT, 12,412.230,58 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-35515
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-780.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriteriji in merila iz razpisne dokumen-

tacije,
– ponudbena cena,
– primerno ugodni pogoji plačil,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba rekonstrukci-
je Volaričeve ulice v Postojni.

7. Pogodbena vrednost: 139,315.941
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 144,288.606 SIT, 139,315.941 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000.

Občina Postojna

Št. 25/00 Ob-35516
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok izvedbe,
plačilni pogoji, garancijski rok in druga me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

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: gradnja vkopane ga-
raže in ureditev parkirišč na Prešerno-
vem trgu 7 v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost: 12,992.424,15
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,941.502,14 SIT, 12,477.673 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Novo mesto
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Št. 414 05-13/00 Ob-35560
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 3. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, družba za vzdrževanje in gradnjo cest,
d.d., Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in posodobi-
tev občinskih cest v Občini Rogašovci, v
naseljih Serdica, Sotina, Nuskova, Ve-
česlavci, Sv. Jurij, Fikšinci in Ropoča.

7. Pogodbena vrednost: 73,390.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,273.511,40 SIT, 73,390.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32868.

Občinska uprava občine Rogašovci

Št. 407-0028/2000 Ob-35588
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Naročnik je izbral najugodnejšega iz-

vajalca na predlog strokovne komisije skla-
dno z 39. členom in drugim odstavkom 42.
člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gro-
suplje, Emonska ulica 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe nad
šolskimi delavnicami – Šolski center No-
vo Mesto, Šegova ulica 112, Novo Me-
sto.

7. Pogodbena vrednost: 61,135.040,48
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Najvišja ponudba: 72,937.383 SIT,

najnižja ponudba: 61,135.040,48 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-30441.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-35639
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: 12. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Lava 11,
3000 Celje – Sklop 1.1.6 – Zbiralnik za
odpadno vodo Blagovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja avtoceste Ce-
lje–Ljubljana, odsek 7: Blagovica–Šen-
tjakob, pododsek 7/1: Blagovica–Luko-
vica od km 6,260 do km 8,852, podod-
sek 7/2: Lukovica–Šentjakob od km
0,000 do km 3,600 – II. in III. del etape
Krtina – Lukovica (CP Kompolje) – čistil-
na naprava Lukovica in zbiralnik za od-
padno vodo.

7. Pogodbena vrednost: 193,549.465,04
SIT – Sklop 1.1.6 – Zbiralnik za odpadno
vodo.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 302,511.324 SIT, 193,549.465,04
SIT. – Sklop 1.1.6 – Zbiralnik za odpadno
vodo.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po pre-
gledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno,
da je za sklop 1.1.5 – Izgradnja čistilne
naprave Lukovica, popolna samo ena po-
nudba. Glede na določilo prvega odstavka
41. člena ZJN, DARS, d.d. ni sprejel sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
drugem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se razpis ponovi pod ena-
kimi pogoji.

12.  Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999.

13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-35647
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: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring biro, Vita Kraig-
herja 10, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Vransko–Blagovica, pododsek Vransko–
Trojane; izdelava projektne dokumenta-
cije PGD, PZI, PZR za AC bazo Vransko.

7. Pogodbena vrednost: 16,582.278
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,521.622 SIT in 16,582.278 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 344-04/00-7 Ob-35667
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ka-

nal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena in roki iz-
vedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje d.d., Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev posamez-
nih odsekov makadamskih cestišč z
asfaltno prevleko po krajevnih skupno-
stih.

7. Pogodbena vrednost: 59,978.447
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,908.173,09 SIT, 59,978.447 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, št.
344-04/00.

Občina Kanal ob Soči

Št. 351-01-1/00 Ob-35668
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ka-

nal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena in roki izved-
be.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gorica, d.d., Nova Go-
rica, Erjavčeva 19, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in vodovodno instalacijska dela pri pre-
novi dvorane Kulturnega doma Deskle.

7. Pogodbena vrednost: 85,393.060
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 144,846.845 SIT, 85,016.307 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, št.
351-01-1/00.

Občina Kanal ob Soči

Ob-35669
1. Naročnik, poštni naslov: CŠOD, Ko-

menskega 12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila iz raz-
pisne dokumentacije, izbrani izvajalec je po-
nudil najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.d., Kočevarjeva
2, Novo mesto.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Doma Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti v Ra-
dencih.

7. Pogodbena vrednost:
215,761.259,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 252,377.026 SIT, 215,761.259,80
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Št. 2264/2000 Ob-35670
1. Naročnik, poštni naslov: Kostak, d.d.,

Krško, Leskovška cesta 2A, Krško, telefaks
0608/24-17-250.

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

3. Datum izbire: 3. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbira je opravljena na podlagi
meril, opredeljenih v razpisni dokumentaci-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Togrel, d.o.o., Velika vas
62, Leskovec pri Krškem in PUV Celje, d.d.,
Lava 11, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ČN in zbirni kanal
Kostanjevica – gradbeno obrtniška de-
la, strojne in elektroinstalacije ter hidro-
mehanska oprema.

7. Pogodbena vrednost:
140,808.494,53 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 153,839.515 SIT, 140,808.494,53
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-30028.

Komunalno-stavbno podjetje, d.d.,
Krško

Ob-35671
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): 43. člen ZJN.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Trnovo, d.o.o., Cesta
dveh cesarjev 172, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
objektu Gosposka 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,017.600
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 14,268.597,51 SIT, 13,017.600 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.

13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-35672
1. Naročnik, poštni naslov: Mestni mu-

zej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najvišje število doseženih točk:
– ponudbena cena 60%,
– reference 20%,
– boniteta podjetja 10%,
– kreditiranje v obliki odloga plačila 5%,
– garancija za kakovost izvršenih del 5%.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenje-

vanja ponudb je bil podlaga za izbiro naju-
godnejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosu-
plje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih
del statične in protipotresne prenove
Turjaške palače na Gosposki 15, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 168,743.392
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 218,252.013 SIT, 168,743.392 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-30589.

Mestni muzej Ljubljana

Št. 6/96 Ob-35673
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril za ocenjevanje
ponudb je naročnik ocenil ponudbo SGP
Kopra kot najugodnejšo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Koper, Koper, d.d.,
Obrtniška 30, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  rekonstrukcija vstop-
nega objekta pokopališča Koper – no-
tranjost (gradbena obrtniška in instala-
cijska dela). Vstopni objekt pokopališča
Koper v Kopru.

7. Pogodbena vrednost:  31,339.511,05
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku so prispele tri veljavne in popolne po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 32,387.363,05 SIT, 30,387.363,05
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.

Št. 937/00 Ob-35805
1. Naročnik, poštni naslov: Lekarna Ljub-

ljana, Ulica stare pravde 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: organ upravljanja je
sprejel sklep o izbiri 4. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): upoštevana so bila merila nave-
dena v razpisu in razpisni dokumentaciji:
cena, rok izvedbe, garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Bežigrad, d.d., Podmil-
ščakova 24, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na Rojčevi 22 v
Ljubljani (obnova Lekarne Moste).

7. Pogodbena vrednost: 36,098.096,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je bi-

lo 6 ponudb, prepoznih ponudb ni bilo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,151.274,60 SIT, 35,319.678,80
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000.

Lekarna Ljubljana

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-35537
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 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: IBE, d.d., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne in investicijske dokumen-
tacije za DV 110 kV Lenart–Radenci.
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7. Pogodbena vrednost: 33,915.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,032.000 SIT, 33,915.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave javnega

razpisa za ugotavljanje sposobnosti, če je
bil objavljen: Uradni list RS, št. 41-42 z dne
19. 5. 2000, Ob-27701.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-35538
1. Naročnik, poštni naslov: Festival Ljub-

ljana, Trg francoske revolucije 1-2, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je prejel najve-
čje število točk po merilih, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji in zato je tudi izbran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Ljubljana, d.d., Sta-
ničeva 41, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varo-
vanje na Ljubljanskem gradu.

7. Pogodbena vrednost: 9,596.160 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,596.160 SIT, 9,453.360 SIT.
11., 12. Datum in številka objave razpi-

sa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 66-67 z dne
28. 7. 2000, Ob-32808.

Festival Ljubljana

Št. 4-606/00 Ob-35539
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
družbe, za gospodarjenje z vodami, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta za izvedbo – terminal za že-
lezo na pomolu II v koprskem pristani-
šču.

7. Pogodbena vrednost: 22,809.122,70
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,809.122,70 SIT, 21,500.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Ob-35540
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve.
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): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok, ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slon Interieri, d.o.o., Breg
12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme za VDC Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost: 20,982.579,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,633.742,40 SIT, 20,343.393 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 16. 6.
2000.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Št. 50 Ob-35558
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor (po pooblastilu Ministrstva za okolje in
prostor).

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

3. Datum izbire:12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v roku, predvidenem za predloži-
tev ponudbe je bila vložena ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Mestna občina Maribor

Št. 90315-16/2000-7 Ob-35585
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Javno naročilo ni oddano nobenemu po-

nudniku.
Za navedeno nalogo nobena od prejetih

ponudb ni ustrezala zahtevam iz razpisne
dokumentacije glede bistvenih elementov
ponudbe (cena).

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
6.1. Skaniranje arhiva zemljiškega

katastra - območje 2000-28.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: za razpisano

nalogo so bile prejete 3 ponudbe.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-14/2000-9 Ob-35586
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 6.1.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

Ljubljana,
– naloga 6.2.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

Ljubljana,
– naloga 6.3.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

Ljubljana,
– naloga 6.4.: Geodetski zavod Celje,

d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, Celje,
– naloga 6.5.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

Ljubljana,
– naloga 6.6.: Geodetski zavod Sloveni-

je, d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
– naloga 6.7.: Igea, d.o.o., Koprska 94,

Ljubljana,
– naloga 6.8.: Geodetski zavod Sloveni-

je, d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
6.1. dopolnitev programskih rešitev

v zvezi z zemljiškim katastrom in ka-
tastrom stavb v povezavi z zakonom o
evidentiranju nepremičnin,

6.2. Vzdrževanje programskih rešitev
zemljiškega katastra in katastra stavb
na centralnem nivoju,

6.3. Sanacija podatkov o stavbah,
6.4. Transformacija DKN-DOF in

uskladitev mej območij - območje
2000-23,

6.5. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij - območje
2000-24,

6.6. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij - območje
2000-25,

6.7. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij - območje
2000-26,

6.8. Transformacija DKN-DOF in
uskladitev mej območij - območje
2000-27.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 6.1.: 29,595.000 SIT,
– naloga 6.2.: 14,339.500 SIT,
– naloga 6.3.: 6,300.000 SIT,
– naloga 6.4.: 1,483.000 SIT,
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– naloga 6.5.: 1,775.000 SIT,

– naloga 6.6.: 4,118.400 SIT,

– naloga 6.7.: 4,680.000 SIT,

– naloga 6.8.: 7,200.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: za nalogo
3.1. je delež podizvajalca 5,5%; za nalogo
3.8. je delež podizvajalca 45%.

– naloga 6.1.: 5,5%,

– naloga 6.2.: 2,8%,

– naloga 6.8.: 45%.

9. Število prejetih ponudb: za vse nalo-
ge sta bili prejeti po 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– naloga 6.1.: 33,170.000 SIT,
29,595.000 SIT,

– naloga 6.2.: 15,800.000 SIT,
14,339.500 SIT,

– naloga 6.3.: 7,000.000 SIT,
6.300.000 SIT,

– naloga 6.4.: 1,598.400 SIT,
1.483.000 SIT,

– naloga 6.5.: 1,978.000 SIT,
1,775.000 SIT,

– naloga 6.6.: 5,207.312 SIT,
4,118.400 SIT,

– naloga 6.7.: 5,218.200 SIT,
4,680.000 SIT,

– naloga 6.8.: 8,070.748 SIT,
7,200.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 651-4/2000 Ob-35624
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grad,

Grad 172, 9264 Grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvajanje dnevnih
prevozov osnovnošolskih otrok OŠ Grad
v šolskem letu 2000/2001.

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po drugem odstavku 34. člena
ZJN javni razpis ni uspel. Javni razpis bo
ponovljen.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Občina Grad

Ob-35653
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: 12. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sveto-
valne storitve pri izdelavi projektne do-
kumentacije v okviru uresničevanja
sprememb in dopolnitev nacionalnega
programa izgradnje avtocest v RS za le-
to 2000.

7. Pogodbena vrednost: 29,966.937
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,966.937 SIT in 27,489.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-35655
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: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gipit, d.o.o., Vukovski dol
34a, 2221 Jarenina in AD Acta, d.o.o., Ja-
dranska c. 25, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe izgradnje glavne ceste Sloven-
ska Bistrica–Hajdina; obvoznica Prager-
sko.

7. Pogodbena vrednost: 19,282.260
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,052.350 SIT in 17,172.900 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 096-24/00 Ob-35685
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Trža-
ška 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, cena in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Deloitte & Touche d.o.o.,
Dunajska 22, Ljubljana.

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

Popravek
Ob-35734

V objavi dodelitve javnega naročila za
dobavo spektrofotometra Univerze v Ljub-
ljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehno-
logijo, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob-
33730, se spremeni pogodbena vrednost v
7. točki, ki se pravilno glasi 9,333.776,20
SIT, vključno z DDV.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-35536
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, telefaks 178-55-
96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana.

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

bno dobaviti: zagotovitev naročniškega
razmerja za Centreks storitev, in sicer
priključitev 13 kom ISDN BA telefonskih
priključkov z dvema klicnima številka-
ma MSN in 30 kom PSTN analognih te-
lefonskih priključkov.

7. Pogodbena vrednost: 487.191,36
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: revizi-
ja računovodskih izkazov Agencije Re-
publike Slovenije za plačilni promet za
leto 1999.

7. Pogodbena vrednost: 7,939.680 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,939.680 SIT, 7,660.000 SIT.
11., 12.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-35517
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za popravilo drsnega ležaja gene-
ratorja 1 se odda podjetju Končar, d.d.,
Zagreb. Pri kontroli ležajev generatorja 1 je
bilo ugotovljeno neprileganje bele  kovine
na ohišje enega drsnega ležaja. Ležaj ogro-
ža tehnološko funkcionalnost in obratoval-
no zanesljivost, zato ga je potrebno zame-
njati v času zaustavitve.

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): havarijsko stanje ležaja in s tem
roki za izvedbo ter tehnična dokumentacija
onemogočata izvedbo javnega razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Končar - Inženiring za ener-
getiku i transport, d.d., Fallerovo šetalište
22, Zagreb, Hrvaška.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: de-
montaža ležaja, obdelava ležaja, mon-
taža in centriranje ležaja, transport le-
žaja.

7. Pogodbena vrednost: 98.600 DEM
(10,543.445,90 SIT brez davka na dodano
vrednost).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.. 11.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 025-77/2000-1 Ob-35587
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predmet javnega naročila je sve-
tovalna in nadstandardna intelektualna stori-
tev in naročnik brez sodelovanja izvajalca ni
mogel določiti predmeta dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Astec d.o.o. Tržaška 118,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje, načrtovanje, upravljanje in
strokovna pomoč v lokalnih računalni-
ških omrežjih.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-

bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.

9. Število prejetih ponudb: ni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni.
11., 12.

Geodetska uprava RS

Št. 2627-7/00-007-12 Ob-35631
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Urad za pomorstvo,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: Podje-
tje Harpha sea d.o.o. je trenutno edini ustre-
zen in usposobljen ponudnik, ki razpolaga z
ustrezno tehnično opremo, ustreznimi kadri
in dovolj veliko usposobljeno ekipo, ki bo
zmožna v dogovorjenem roku opraviti naro-
čene meritve.

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za dodelitev naročila so
zadostna usposobljenost kadrovske ekipe,
saj je edini hidrograf v Sloveniji, ki razpola-
ga z lastno tehnično opremo in referencami
na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Harpha sea d.o.o., Čevljar-
ska 8, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba hidrografskih meritev od zaliva
Sv. Jerneja do Izole.

7. Pogodbena vrednost: 17,162.180
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Urad za pomorstvo

Št. 6412-7/00 Ob-35636
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektu-
alne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Umco d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 1,742.160 SIT so
namenjena sodelovanju pri oglaševanju
akcije Urada RS za mladino z naslovom
“Vsi drugačni – vsi enakopravni” s karti-
cami “Feliks”, in sicer v času od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000.

7. Pogodbena vrednost: 1,742.160 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 6412-21/00 Ob-35638
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektu-
alne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Založba Cankarjeva založba
d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 600.000 SIT so
namenjena sodelovanju pri izdaji nasled-
njih knjig v okviru akcije Urada RS za
mladino z naslovom “Vsi drugačni – vsi
enakopravni”:

– avtorice Annette Wieviorka z naslovom
Kako sem hčeri razložila Auswitz,

– avtoric Nicole Bacharan in Dominique
Simonnet z naslovom Kako sem svojima
otrokoma razložila ljubezen,

– avtorja Jacquesa Semelina z naslovom
Kako sem otrokom razložil nenasilje.

7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 646-23/00 Ob-35640
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektu-
alne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UMco d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 358.190 SIT so
namenjena sodelovanju pri oglaševanju
akcije Urada RS za mladino z naslovom
“Ti povej – foto natečaj” s karticami “Fe-
liks”, in sicer v času od 31. 7. 2000 do
28. 8. 2000.

7. Pogodbena vrednost: 358.190 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 647-4/00 Ob-35648
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri ter
zahtevano tehnično opremo.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika, tehnična
oprema in kadrovska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod MOVIT, Gregorčiče-
va 3, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva so namenjena izvajanju
nalog nacionalne agencije programa
»Mladina« v obdobju 2000–2006.

7. Pogodbena vrednost: letna pogodbe-
na vrednost je 24,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 6418-1/00 Ob-35654
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudnika sta edina, ki
sta usposobljena za izvedbo javnega naro-
čila in razpolagata z ustreznimi pravicami
intelektualne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnikov

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Založba Družina d.o.o., Kre-
kov trg 1, 1000 Ljubljana in založba Mohor-
jeva družba, Prešernova 23, 1000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 2,000.000 SIT so
namenjena sodelovanju pri pri izdaji knjige
z naslovom Šolska avtonomija v Evropi.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 02.4.-1015/00 Ob-35686
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil soizdelo-
valec programskega paketa Ragis in zato
nastopa kot edini možni izvajalec dodelje-
nih storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prometni inštitut Ljubljana,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: im-
plementacija računalniškega programa
“Geografski informacijski sistem Sloven-
skih železnic – Ragis”.

7. Pogodbena vrednost: 4,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,950.000 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 02.4.-1016/00 Ob-35687
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil izdelovalec
osnovnega IP Gradnja proge Puconci–Ho-
doš–državna meja in izdelovalec dodatka k
predmetnemu elaboratu, zato nastopa kot
edini možni izvajalec dodeljenih storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prometni inštitut Ljubljana,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava dodatka II k investicijskemu pro-
gramu Gradnja proge Puconci–Hodoš–
državna meja.

7. Pogodbena vrednost: 4,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,300.000 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Ljubljana

Št. 52/2000 Ob-35806
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogodbena dela se bodo izvajala
predvsem na javnih cestah, ki so v upravlja-
nju MOL, ki pa ima s podjetjem KPL d.d.,
sklenjeno celoletno pogodbo za vzdrževa-
nje cest na območju MOL. Cenik storitev
potrjuje Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe in promet pri MU MOL in je osnova po
kateri se bodo obračunala opravljena dela
tudi za JP VO – KA.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ljublja-
na, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
sanacija cestišč zaradi interventnih pre-
kopov pri vzdrževanju vodovodnega
omrežja.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost 35,000.000 SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 77/00 Ob-35589
1. Naročnik, naslov, številka telefona in

telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Moste-Polje, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana,
tel. 01/58-43-720, telefaks 01/52-47-803.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. skupina: sveže junečje in telečje
meso v vrednosti 5,423.917 SIT,

2. skupina: sveže svinjsko meso v vre-
dnosti 1,262.547 SIT,

3. skupina: drobovina sveža v vrednosti
937.321,80 SIT,

4. skupina: mesni izdelki in prekajeno
meso v vrednosti 2,216.052 SIT,

5. skupina: sveže perutninsko meso v
vrednosti 4,197.264,70 SIT,

6. skupina: izdelki iz perutninskega
mesa v vrednosti 820.380 SIT,

7. skupina: jajca v vrednosti 898.560
SIT,

8. skupina: kruh in pekarski izdelki v
vrednosti 2,580.928 SIT,

9. skupina: sladice in drugi proizvodi
v vrednosti 589.564 SIT,

10. skupina: moka, zdrob, testenine v
vrednosti 1,336.760 SIT,

11. skupina: zamrznjeni mlevski izdel-
ki v vrednosti 1,366.864,30 SIT,

12. skupina: sveže sadje in zelenjava
v vrednosti 4,486.539 SIT,

13. skupina: sveže sadje – jabolka v
vrednosti 332.000 SIT,

14. skupina: sveža zelenjava – krom-
pir v vrednosti 1,390.000 SIT,

15. skupina: konzervirano sadje in ze-
lenjava v vrednosti 1,981.114,80 SIT,

16. skupina: zamrznjena zelenjava v
vrednosti 717.008 SIT,

17. skupina: brezalkoholne pijače v
vrednosti 1,299.551,40 SIT,

18. skupina: alkoholne pijače v vre-
dnosti 1,759.383 SIT,

19. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti 8,269.990 SIT,

20. skupina: ribe in ribji izdelki v vre-
dnosti 678.600 SIT,

21. skupina: olja v vrednosti 819.034
SIT,

22. skupina: kava prava v vrednosti
706.344 SIT,

23. skupina: drugo prehrambeno bla-
go v vrednosti 4,639.193,71 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
48,708.896,71 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 11. 2000
do 30. 10. 2001.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, taj-
ništvo doma, Darja Kamšek, tel. 58-43-720.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 2. 10.
2000 vsak delovni dan od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinski
na žiro račun 50103-603-51238 pri AR-
SPP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljub-
ljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana,
prevzemnica Darja Kamšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – ne odpiraj!«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 10.
2000 ob 13. uri v Domu starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljub-
ljana. Odpiranje bo vodila Anka Ban.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za to vsa predpisana
dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (po
50. členu ZJN): dokazi o usposobljenosti in
sposobnosti:

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije (s.p.
predložijo potrdilo davčnega urada, da niso
prenehali opravljati dejavnosti);

– dokazilo o registraciji oziroma obrtno
dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in
obrti podobne dejavnosti oziroma priglasi-
tveni list za s.p. in obratovalno dovoljenje
po 4. členu ZGD;

– dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost (potrdilo
sodišča);

– dokazilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom (potrdilo
davčnega urada);

– izjavo o plačilnih pogojih;
– izjavo o zagotavljanju dostave blaga;
– izjavo o dostavi cenikov;
– izjavo o odzivnem času;
– izjavo, da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorec blaga;
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovo-

sti;
– parafiran vzorec pogodbe;
– potrjen obr. BON 1 in BON2 ali BON 3.
Kmetje predložijo naslednja dokazila:
Dokazilo po 3. členu teh vodil in:
– potrdilo davčnega urada, da imajo pla-

čane davke;
– potrdilo o katastrskem dohodku oziro-

ma odločbo o statusu kmeta;
– izjavo banke;

– predračun;
– izjavo o posebnih pogojih;
– potrdilo o povprečnem mesečnem sta-

nju za obdobje 6 mesecev pred oddajo po-
nudbe.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudbo je možno oddati v celoti ali po
posameznih ocenjenih skupinah.

Dom starejših občanov
Ljubljana Moste-Polje

Št. 36-17/00 Ob-35627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  osteosintetski material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  do 23. 10. 2000,
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo Osteosin-
tetski material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 23. 10. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 11. uri, 16. etaža Kirur-
ške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizični-
mi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja 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 (računano od dneva odpiranja
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 (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v pretklih 6 mesecih
ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

7. da ponuja artikle, ki ustrezajo teh-
ničnim in kakovostnim zahtevam (opredelje-
nih v prilogi razpisne dokumentacije);

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

10. da bo dostavljal predračune, in
sicer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

11. da bo dobavni rok največ 21 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina blaga;

12. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2001;

13. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila o registraciji artikla oziroma skupine ar-
tiklov;

14. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle oziroma skupino artiklov;

15. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

16. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.
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Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju pondub: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavarova-
nja za izpolnitev obveznosti (bančna garan-
cija za resnost ponudbe in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v
skladu z 10. členom zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) in 4. členom navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 43/00) ne zahtevajo.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 364/2000 Ob-35659
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pedagoška fakulteta Univerze v Mari-
boru, Koroška cesta 160, Maribor, tel.
02/22 93 600; telefaks 02/25 18 180.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitev čiščenja prosto-
rov Pedagoške fakultete Univerze v Ma-
riboru.

Ocenjena vrednost naročila: 23 mio SIT
letno.

3. Kraj izvedbe: Maribor, Koroška cesta
160.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: do
31. 12. 2002.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Ko-
roška cesta 160, Maribor, glavna pisarna
pri Karin Grbec, soba 01/78, tel. 02/22
93 779, faks 02/25 18 180.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 9. do 6.
10. 2000, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun naroč-
nika, številka 51800-609-1237 za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Pe-

dagoška fakulteta, Koroška cesta 160, Ma-
ribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2000, ob 13. uri na naslovu naroč-
nika, Koroška cesta 160, Maribor, velika
sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko dobijo inte-
resenti pri Iztoku Lugariču, tel. 02/22 93
600; 22 93 739 ali faks 02/25 18 180,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

11.
Pedagoška fakulteta Univerze v

Mariboru

Javni razpisi

Št. 403/067/2000 Ob-35657
Na podlagi odloka o proračunu Občine

Ajdovščina za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
30/00) ter pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Ur. l.
RS, št. 73/00), v nadaljevanju pravilnik, Ob-
čina Ajdovščina objavlja naslednji

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

za leto 2000
I. Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da leži-
jo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije,
ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za
dodeljevanje sredstev po tem razpisu, na
območju Občine Ajdovščina.

Upravičenci morajo izpolnjevati vsaj dva
od naslednjih splošnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna (za aktivno kmetijo
se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha
kmetijskih obdelovalnih zemljišč ter mlade-
ga gospodarja ali nosilca kmetije – starost
do 35 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno (po-
zitivno poslovanje v predhodnem letu),

– vlaganja v investicijo so perspektivna
in

– kmetijsko gospodarstvo usposablja
opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.

b) fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost iz Občine Ajdovščina,
društva oziroma združenja s področja kme-
tijstva, s sedežem in območjem delovanja v
Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosil-
ci, ki se ukvarjajo s pospeševanjem celo-
stnega razvoja podeželja, povezanega z raz-
vojem kmetijstva.

II. Ime in sedež uporabnika: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

III. Sredstva v nepovratni obliki se dode-
ljujejo za spodaj navedene namene, po na-
vedenih pogojih in kriterijih, ob izpolnjeva-
nju splošnih pogojev iz točke I.a) tega razpi-
sa, v skupni višini 20 mio SIT, za dela izve-
dena v sezoni 1999/2000:

a) Obnova vinogradov in matičnjakov
– najmanjša površina obstoječih vinogra-

dov in matičnjakov na kmetijskem gospo-
darstvu je najmanj 0,5 ha,

– najmanjša letna obnova vinograda
0,1 ha,

– najmanjša letna obnova matičnjaka
0,3 ha,

– najmanjša število cepljenk je 3000
kom/ha bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in do-
voljene sorte za območje Vipavske doline

Višina sredstev znaša 374.500 SIT/ha.
b) Obnova sadovnjakov
– najmanjša površina obstoječih sadov-

njakov na kmetijskem gospodarstvu je 0,6
ha za nasade breskev, jablan in hrušk ter
0,2 ha za nasade ostalih sadnih vrst,

– najmanjša letna obnova je 0,1 ha na-
sada ne glede na sadno vrsto,

– pri prvem sajenju nasada na kmetij-
skem gospodarstvu velja, da je najmanjša
letna obnova za nasade breskev, jablan in
hrušk 0,6 ha oziroma za nasade ostalih sa-
dnih vrst 0,2 ha,

– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-
ških standardih in priporočilih,

– sadi se le sorte, ki so priporočene za
pridelavo v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo.

Višina sredstev znaša 321.000 SIT/ha.
c) Agromelioracija travnikov in urejanje

pašnikov:
– najmanjša površina obstoječih travni-

kov in pašnikov na kmetijskem gospodar-
stvu je 2 ha,

– najmanjša letna agromelioracija travni-
ka oziroma ureditev pašnika na kmetijskem
gospodarstvu je 1 ha,

– živinoreja je dejavnost kmetijskega go-
spodarstva,

– dela so izvedena v skladu s sodobnimi
tehnološkimi navodili,

– za urejene površine je zagotovljeno ko-
riščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha
in največ 2 GVŽ/ha,

Izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev znaša:
– za travnike 125.000 SIT/ha,
– za pašnike 150.000 SIT/ha.
d) Investicije v vrtnarstvu
(Nakup je opravljen po 21. 9. 1999)
– Nakup novega rastlinjaka

– najmanjša površina novega rastlinja-
ka je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje
100 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
–  Nakup mreže proti toči in slani:

– najmanjša površina mreže je
3.000 m2,

– izdelan mora biti program trženja pri-
delkov.

– Nakup specialne mehanizacije in opre-
me za vrtnarstvo:

– za kupljeno opremo in mehanizacijo je
zagotovljeno koriščenje po naslednjem kriteri-
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ju: za površine rastlinjaka najmanj 200 m2 ozi-
roma za zunanje površine najmanj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti

opreme oziroma mehanizacije.
e) Urejanje nasadov jagodičevja
(Nakup je opravljen po 21. 9. 2000).
– najmanjše število posajenih sadik je

5.000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene

sorte za Slovenijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-

ških priporočilih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti sa-

dik.
f) Nakup kmetijskih zemljišč
(Prodajna pogodba je sklenjena po

21. 9. 2000).

– kmetijsko gospodarstvo ima obdelana
vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,

– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje
od 0,5 ha ali predstavlja zaokrožitev oziro-
ma povečanje obdelovalnega kosa zemlji-
šča istega lastnika nad skupno površino
0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za in-
tenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na
njem že izvajajo agromelioracijska dela.

Višina sredstev znaša 30% vrednosti ku-
pnine, oziroma največ 535.000 SIT/ha.

g) Investicije v živinoreji, povezane z no-
vogradnjo ali adaptacijo objektov

– vselitev dodatnih živali na dodatno
zgrajenih stojiščih pri novogradnjah in adap-
tacijah hlevov,

– pravnomočno dovoljenje za gradnjo,
pridobljeno v letu 1999 ali 2000,

– normativi so naslednji:

Govedoreja – novogradnje hlevov

Kategorija živali Območje Najmanjše št. živali Sredstva na žival

krave dolina 10 živali 74.900 SIT/žival
z omejenimi možnostmi 5 živali

pitanci in krave dojilje dolina 40 živali 42.800 SIT/žival
z omejenimi možnostmi 15 živali

Govedoreja – adaptacije hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

krave 3  živali 42.800 SIT/žival
pitanci in krave dojilje 8  živali 26.750 SIT/žival

Drobnica – novogradnje hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

mlečna pasma 20 živali 10.700 SIT/žival
mesna pasma 50 živali

Drobnica – adaptacije hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

mlečna pasma 10 živali 5.350 SIT/žival
mesna pasma 10  živali

Prašičereja – novogradnje hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

plemenske svinje 10 živali 32.100  SIT/žival
pitanci 40 živali 18.300 SIT/žival

Prašičereja – adaptacija hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

plemenske svinje 2 živali 16.050 SIT/žival
pitanci 20 živali 10.000 SIT/žival

Konjereja (v okviru kmetije) – novogradnje hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

konji, kobile 2 živali 74.900 SIT/žival

Konjereja (v okviru kmetije) – adaptacije hlevov

Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

konji, kobile 1 žival 37.450 SIT/žival

h) Nakup opreme namakalnih sistemov
(Nakup je opravljen po 21. 9. 1999).
– najmanjša površina namakalnega siste-

ma 3.000 m2,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vi-

ra v primeru, da izvedba namakalnega siste-
ma ne predstavlja posega v prostor,

– dovoljenje za izvedbo namakalnega si-
stema v primeru, da izvedba namakalnega
sistema predstavlja poseg v prostor.

Višina sredstev znaša 30% vrednosti ku-
pljene opreme.

i) Nakup plemenske živine, kupljene na
sejmih in v vzrejnih centrih (Nakup je oprav-
ljen po 21. 9. 1999).

– Za plemenske krave, breje telice in
bike

– plemenske krave so vključene v A –
kontrolo prireje mleka ali mesa in so potom-
ke krav iz A – kontrole ali matične mesne
črede,

– plemenski biki so licencirani s strani
selekcijske službe,

– vse živali so oštevilčene skladno s
pravilnikom o vodenju rodovništva, ugotavlja-
nju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemen-
ske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Ur.
l. SRS, št. 21/81) ali skladni z odredbo o
označevanju domačih živali v prometu (Ur. l.
RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99).

Višina sredstev je 15.000 SIT/žival.
– Za plemenske ovce in koze oziroma

ovne in kozle
– plemenske ovce in koze oziroma ov-

ni in kozli izhajajo iz kontroliranih tropov,
– plemenski ovni oziroma kozli so li-

cencirani,
– vse živali so oštevilčene skladno s

pravilnikom o vodenju rodovništva, ugotavlja-
nju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemen-
ske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Ur.
l. SRS, št. 21/81) ali skladni z odredbo o
označevanju domačih živali v prometu (Ur. l.
RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99).

Višina sredstev je 2.000 SIT/žival.
j) Spodbujanje ekološkega kmetovanja
– prosilec je vključen v združenje ali

društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo je vključeno v

kontrolo vsaj še tri leta od prejema podpore.
Višina sredstev znaša 100% vrednosti

stroška kontrole kmetijskega gospodarstva.
Vlogo za posamezno subvencijo se vla-

ga na posebnem obrazcu, ki se dobi na
Sedežu Kmetijske svetovalne službe (v nad-
aljevanju: KSS), Goriška cesta 23b, Ajdov-
ščina ali v tajništvu Občine Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, v Ajdovščini.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh stra-
ni), točka a do j,

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (točka a do j),

– fotokopija obrazca »Podatki o kmetij-
skem gospodarstvu«, izpolnjenega v letu
2000 (točka a do j),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (točka a do j),

– dokazilo o tem, da kmetijsko gospo-
darstvo posluje pozitivno v predhodnem le-
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tu (bilanca stanja in uspeha za pravne ose-
be, davčna napoved za samostojne podjet-
nike) – točka a do j,

– izjavo o nosilcu kmetijske dejavnosti in
o lastniku kmetije oziroma kmetijskega go-
spodarstva (točka a do j),

– originalna kopija katastrskega načrta s
šifrirano parcelo oziroma delom parcele, ki
je predmet zahtevka (točka a do g),

– izpis iz katastra (posestni list ali podat-
ke o parceli) (točka a do f),

– zemljiškoknjižni izpisek (ki ne sme biti
starejši od 6 mesecev) za parcele, ki so
predmet zahtevka (točka a do g),

– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja, tudi v primeru solastništva. V
primeru, da je solastnik zakonski partner,
zadostuje pisno soglasje. Zakupna pogod-
ba mora biti sklenjena za obdobje najmanj
10 let (točka a do g),

– pisno soglasje solastnika ali zakupo-
dajalca za izvedbo agromelioracije, obnovo
nasadov oziroma ureditev pašnika, če zem-
ljišče ni v lasti prosilca, tudi v primeru ožje-
ga sorodstvenega razmerja (točka a do e),

– mnenje KSS o upravičenosti naložbe
oziroma izvedbe (točka a do j),

– overjena kupna pogodba v primeru na-
kupa kmetijskih zemljišč (original na vpo-
gled), (točka f),

– računi za sadilni material (točka a, b, d
in e),

– računi za nakup opreme, mehanizaci-
je oziroma nakup plemenske živine (točka
d, h in i),

– odločba upravne enote o licencirano-
sti plemenjakov (točka i),

– račun o plačilu stroška nadzora ekolo-
škega kmetovanja kmetijskega gospodar-
stva (točka j),

– dovoljenje zavoda za gozdove za po-
sege na površinah, ki so po katastrski kultu-
ri opredeljene kot gozd (točka a do e),

– ustrezno potrjeno dovoljene za grad-
njo (točka d in g), pridobljeno v letu 1999 ali
2000 ter dostavljeno do najkasneje 11. 12.
2000,

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor
(točka a do e ter h),

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če agromelioracija, obnova oziroma uredi-
tev pomeni poseg v prostor in se opravlja na
površini 4 ha in več (točka a do e),

– dokazilo o članstvu v društvu ali zdru-
ženju, ki združuje ekološke kmetovalce (toč-
ka j),

– dovoljenje za izkoriščenje vodnega vi-
ra v primeru, da izvedba namakalnega siste-
ma ne predstavlja posega v prostor (točka
h),

– dovoljenje za izvedbo namakalnega si-
stema v primeru, da izvedba namakalnega
sistema predstavlja poseg v prostor (točka h),

– odločba upravne enote o prijavi obno-
ve vinogradov in vpisu v register prideloval-
cev grozdja in vina (točka a).

Agromelioracija, obnova oziroma uredi-
tev ne sme biti v nasprotju z občinskim pla-
nom, oziroma mora biti v skladu s prostor-
skim planom (če gre za poseg v prostor),
zato bo Občina Ajdovščina pri vseh vlogah
preverila ta pogoj in v primeru neizpolnjeva-
nja zavrnila vlogo.

Sredstva po vseh zgoraj naštetih name-
nih se izplačajo skladno z drugim in tretjim
odstavkom 4. člena pravilnika.

IV. Sredstva za subvencioniranje obrest-
ne mere pri kreditiranju, se dodeljuje za
spodaj navedene namene, po navedenih
pogojih in kriterijih, ob izpolnjevanju splo-
šnih pogojev iz točke I.a) tega razpisa, v
skupni višini 31,78 mio SIT:

a) Investicije v povečevanje prireje mle-
ka in mesa na kmetijskih gospodarstvih

– za novogradnje in adaptacije hlevov za
govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost
investicije najmanj 2 mio SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linije
molže, linije spravila krme, namakalni siste-
mi in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov,
kombinirano z najmanj 10 plemenskimi svi-
njami in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih ob-
jektov minimalnega obsega, najmanj za šte-
vilo živali, ki je opredeljeno za dodelitev pod-
por pri novogradnjah, skladno s točko III.g)
tega razpisa,

– za nakup osnovne črede v živinoreji.
b) Investicije v posodabljanje strojnega

parka na kmetijskih gospodarstvih
– za nakup sodobnih kmetijskih traktor-

jev s štirikolesnim pogonom in varnostno
kabino,

– za nakup sodobnih kmetijskih strojev v
poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih in
vrtnarstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehani-
zacije,

– za nakup opreme in strojnih linij za
predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov
na domu.

c) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih

– za investicije v posodabljanje in pove-
čevanje zmogljivosti stacionarnega in izlet-
niškega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novo-
gradnje kleti in objektov, povezanih s pro-
dajo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne ka-
pacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,

– za investicije v objekte za predelavo
mleka, mesa in sadja na kmetijskih gospo-
darstvih,

– za investicije v sušilnice za mesne iz-
delke in sadje.

d) Nakup kmetijskih zemljišč
– kmetijsko gospodarstvo ima obdelana

vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstav-

lja povečanje površine obdelovalnih kmetij-
skih zemljišč kmetijskega gospodarstva,

– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo
uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridela-
vo oziroma agromelioracijo, obnovo ali ure-
ditev,

– kreditna pogodba z banko se sklene
ob predložitvi overjene pogodbe o nakupu
kmetijskega zemljišča.

Splošni pogoji:
– obrestna mera za najete kredite je

T+0%,
– kreditojemalcu se na osnovi sklenjene

kreditne pogodbe z banko ter višine kori-
ščenega kredita izplača sredstva v nepo-
vratni obliki v višini 10% vrednosti koriščene
višine kredita,

– kredit se dodeli lahko največ do višine
60% vrednosti investicije,

– maksimalna možna višina kreditnih
sredstev na posameznega vlagatelja je 10
MIO SIT,

– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT
do 5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je
doba vračanja 10 let,

– jamstvo za vračilo kredita je zavarova-
nje oziroma hipoteka, do višine 1 mio SIT je
možnost zavarovanja s poroki (v skladu s
pogoji banke),

– enoletni moratorij odplačevanja kredi-
ta velja za kredite višje od 3 mio SIT z dobo
odplačevanja daljšo od 5 let, v tem obdobju
se kreditojemalcem subvencionira celotna
obrestna mera,

– doba odplačevanja za nakup premič-
nin (kmetijska oprema in mehanizacija), je
največ 5 let, za nakup oziroma izgradnjo
nepremičnin (stavbe, zemljišča), pa 10 let,

– dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v
letih 1999 in 2000.

Vlogo za posamezen namen se vlaga na
posebnem obrazcu, ki se dobi na sedežu
KSS, Goriška cesta 23b, Ajdovščina ali v
tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, v Ajdovščini.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh stra-
ni) – točka a do d,

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (točka a do d),

– fotokopija obrazca »Podatki o kmetij-
skem gospodarstvu«, izpolnjenega v letu
2000 (točka a do d),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (točka a do d),

– dokazilo o tem, da kmetijsko gospo-
darstvo posluje pozitivno v predhodnem le-
tu (bilanca stanja in uspeha za pravne ose-
be, davčna napoved za samostojne podjet-
nike) – točka a do d,

– izjavo o nosilcu kmetijske dejavnosti in
o lastniku kmetije oziroma kmetijskega go-
spodarstva (točka a do d),

– opis investicije in strokovno mnenje
KSS (za kredite do vrednosti vključno 8 mio
SIT), (točka a in c),

– poslovni načrt investicije s finančno kon-
strukcijo in strokovnim mnenjem KSS (za kre-
dite višje od 8 mio SIT), (točka a in c),

– finančna konstrukcija z dokazilom o
upravičenosti investicije ter mnenjem KSS
(točka b),

– strokovno mnenje KSS o nakupu kme-
tijskega zemljišča (točka d),

– ustrezno potrjeno dovoljenje za grad-
njo (točka a in c), pridobljeno v letih 1999
ali 2000 ter dostavljeno do najkasneje
11. 12. 2000,

– predračun oziroma račun (točka a, b
in c),

– predpogodba oziroma overjena kupna
pogodba v primeru nakupa kmetijskih zem-
ljišč, ki je sklenjena po 21. 9. 1999 (origi-
nal na vpogled),
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– izdelan program trženja proizvodov in
izjavo o zagotovitvi lastne surovine za izvaja-
nje dopolnilne dejavnosti (točka c).

V. Sredstva za sofinanciranje namenov s
področja pospeševanja celostnega razvoja
podeželja, povezanih z razvojem kmetijstva,
ob izpolnjevanju pogojev iz I.b) točke tega
razpisa, v okvirni višini 1 mio SIT, do porabe
sredstev.

Sredstva se dodeljujejo v nepovratni obli-
ki za razne namene, povezane s področjem
pospeševanja celostnega razvoja podeželja
z vidika razvoja kmetijstva, in sicer je to:
sofinanciranje dejavnosti društev oziroma
združenj, sofinanciranje strokovnih priredi-
tev, sofinanciranje raznih oblik strokovnega
izobraževanja in storitev za potrebe kmetij-
stva in podobno.

Vloga mora biti podana v pisni obliki z
naslednjimi prilogami:

– za združenje ali društvo, se priloži sta-
tut pravne osebe oziroma v primeru drugih
pravnih oseb potrdilo o registraciji pravne
osebe,

– poročilo o delovanju društva, združe-
nja oziroma druge pravne osebe v prete-
klem letu ter načrti za naslednje leto,

– za fizične osebe se priloži dokazilo o
stalnem prebivališču (potrdilo matičnega
urada o stalnem prebivališču ali fotokopijo
osebne izkaznice z obeh strani),

– utemeljitev projekta s točno opredeli-
tvijo rezultatov,

– izjava o prejetih sredstvih v letu 2000.
Prejemniki sredstev za namene so po za-

ključeni naložbi oziroma projektu dolžni Ob-
čini Ajdovščina posredovati poročilo, iz kate-
rega morajo biti vidni rezultati in njihova reali-
zacija v primerjavi s pričakovanimi rezultati.

VI. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:

Za namene iz sklopa A): 31. 5. 2001,
Za sredstva iz sklopa B): 31. 5. 2001,
Za sredstva iz sklopa C): 31. 5. 2001.
VII. Rok v katerem morajo biti predlože-

ne vloge za dodelitev sredstev po tem razpi-
su in opremljenost ovitka: vloge za namene
iz točke III. in IV. tega razpisa morajo biti
predložene na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina osebno ali
priporočeno po pošti do najkasneje 20. 10.
2000 v zapečatenem ovitku, označenem z:
»Ne odpiraj – prijava na razpis kmetijstva« z
označitvijo namena, za katerega prosilec
kandidira.

Vloge za namene iz točke V. tega razpi-
sa morajo biti predložene na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina
osebno ali priporočeno po pošti v zapeča-
tenem ovitku, označenem s: »Prijava na raz-
pis kmetijstva – sredstva za namene točke
V.«. Rok za oddajo vlog ni predpisan.

VIII. Datum odpiranja vlog in rok, v kate-
rem bodo prosilci obveščeni o izidu razpi-
sa: vloge za namene iz točke III. in IV. bo
strokovna komisija odpirala 23. 10. 2000
na sedežu Občine Ajdovščina, prosilci bo-
do o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
45 dneh od dneva odpiranja vlog.

IX. Vloge za namene iz točke V. se odpi-
ra ob prispetju in obravnava na prvi nasled-
nji seji komisije za pripravo predloga investi-
cij v kmetijstvu. Prosilci bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
obravnave vlog.

X. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, komi-
sija pa lahko zahteva dostavitev dodatne do-
kumentacije.

XI. Občina Ajdovščina bo dodeljevala
sredstva po tem razpisu skladno z določili
pravilnika, z upoštevanjem izpolnjevanja
prednostnih kriterijev za namene točke III.
in IV. tega razpisa v primeru, da bo višina
razpoložljivih sredstev nižja od višine zapro-
šenih sredstev.

XII. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo
z Občino Ajdovščina. S to pogodbo bo na-
tančneje urejen način in pogoji koriščenja
sredstev ter izplačilo sredstev.

Občina Ajdovščina

Št. 400-3/00 Ob-35703
Na podlagi energetskega zakona RS (Ur.

l. RS, št. 79/99), pravilnika o kriterijih za
dodeljevanje sredstev za intervencije v
obnovljive vire energije in učinkovito rabo
energije (Uradni list RS, št. 83/00) in pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/00), Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
SI-1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije
OVE-A

1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova ulica 5/II, SI-10000 Ljubljana, tel.
01/478 32 83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa OVE-A je sofi-

nanciranje študij izvedljivosti ali investicijsko
tehnične dokumentacije za proizvodnjo
energije iz obnovljivih virov, s strani mini-
strstva v višini do maks. 50% njihove vre-
dnosti, za konkretne investicije. Ministrstvo
bo sofinanciralo izdelavo investicijske doku-
mentacije za konkretne investicije, ki bodo
na podlagi proučitve tehničnih, ekonomskih
in finančnih pogojev omogočale investitor-
jem odločitev za realizacijo investicijskih pro-
jektov.

3. Okvirna višina raspoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 21,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke “In-
tervencije v obnovljive vire energije – št.
1033”.

4. Obdobje porabe sredstev
Sredstva so planirana v proračunu za le-

to 2000. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2000 in niso prenosljiva v
naslednje proračunsko leto, razen v prime-
ru večletne pogodbe.

5. Pogoji in merila
Pogoj za sofinanciranje študij izvedljivo-

sti ali investicijsko tehnične dokumentacije
za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov
do sredstev so opravičeni samo investitorji
investicij kateri bodo predložili dokazila in
zapisnik komisije, da je za izvedbo študije
izvedljivosti ali investicijsko tehnične doku-
mentacije za proizvodnjo energije bila izbra-
na najbolj ugodna ponudba.

Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– vključevanje projekta v strategijo ener-
getike RS (0-4 točke),

– ekonomska upravičenost projekta (0-3
točk) in

– sposobnost izvajalca za izvajanje pro-
jekta (0-10 točk).

6. Rok za prijavo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu s

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 30. 9.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do 30. 9.
2000 najkasneje do 12. ure in sicer v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj vloga na
razpis” z navedbo naslova “Ponudba za
OVE-A” in številko objave tega razpisa na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljate-
lja na zadnji strani.

7. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 3. 10. 2000,
– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

8. Obvestilo o izboru
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna razpisna dokumentacija je

na razpolago na spletnih straneh Interneta
pod oznako http://www.mgd.si/slo2.html
pod rubriko Razpisi.

10. Dodatne informacije
Dodatne informacije posreduje Franjo

Curanovič vsak delovni dan od 9. do
11. ure, telefon (01) 478-32 83.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 400-3/00 Ob-35704
Na podlagi energetskega zakona RS (Ur.

l. RS, št. 79/99), pravilnika o kriterijih za
dodeljevanje sredstev za intervencije v
obnovljive vire energije in učinkovito rabo
energije (Uradni list RS, št. 83/00) in pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/00), Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
SI-1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije
OVE-B

1. Ime in uporabnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova ulica 5/II, SI-1000 Ljubljana, tel.
01/478 32 83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa OVE-B je ne-

povratna subvencija na področju energeti-
ke za  investicijske projekte obnovljivih virov
energije (male hidroelektrarne, sisteme da-
ljinskega ogrevanja in kurilne naprave na
lesno biomaso, geotermalna energija, so-
larni sistemi za toplo vodo, fotovoltaika,
elektrarne na veter in toplarne in elektrarne
na odpadke).

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
investicijo subvencioniralo v odvisnosti od
velikosti podjetij, in sicer:
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– do maks. 40% investicijske vrednosti
za male in srednje gospodarske družbe
(med male in srednje gospodarske družbe v
skladu z določbami 51. člena zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
84/98, 6/99 in 54/99), vendar ne sme v
letni bilanci stanja in izkazu uspeha prikazo-
vati v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javne-
ga razpisa več kot 40 mio EUR prihodkov in
ne več kot 27 mio EUR sredstev in

– do maks. 30% investicijske vrednosti
za velike gospodarske družbe (med velike
gospodarske družbe spadajo družbe, ki v
letni bilanci stanja in izkazu uspeha prikazu-
jejo v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javne-
ga razpisa več kot 27mio EUR sredstev).

3. Okvirna višina raspoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 130,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke –
“Intervencije v obnovljive vire energije – št.
1033”.

4. Razpisani programi
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

razpoložljiva sredstva nepovratno subvenci-
oniralo po naslednjem sistemu:

– daljinsko ogrevanje s pomočjo bioma-
se, v enkratni višini do maks. 25% investicij-
ske vrednosti projekta,

– kurilne naprave na biomaso, ki imajo
vgrajeno avtomatsko dozirno napravo, v en-
kratni višini do maks. 15% investicijske vre-
dnosti,

– male hidroelektrarne do 1 MW, v en-
kratni višini do maks. 20.000 SIT/kW,

– uporaba geotermalne energije, v en-
kratni višini do maks. 10.000 SIT/kW,

– vgradnja fotovoltaičnih celic za elektri-
ko do 1 MW, v enkratni višini do maks.
200.000 SIT/kW,

– elektrarne na veter do 1MW, v enkrat-
ni višini do maks. 120.000 SIT/kW,

– toplarne in elektrarne na odpadke do
1MW, v enkratni višini do maks. 60.000
SIT/kW,

5.  Obdobje porabe sredstev
Sredstva so planirana v proračunu za le-

to 2000. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2000 in niso prenosljiva v
naslednje proračunsko leto, razen v prime-
ru več letne pogodbe.

6. Pogoji in merila
Za izvajanje razpisanih projektov lahko

kandidirajo pravne in fizične osebe, katere
imajo od nadzornega organa družbe poziti-
ven sklep za investicijo.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
pri dodeliti nepovratne subvencije upošte-
valo naslednja merila:

– vključevanje projekta v strategijo ener-
getike RS (0-6 točke),

– vključevanje projekta v strategijo EU
(0-6 točke),

– ekonomska upravičenost investicije
(0-5 točk) in

– stopnja in sposobnost izvajalca za do-
končanje investicije (0-6 točke).

Ponudniki kurilnih naprav morajo poleg
navedenih zahtev predložiti dokazila, da ku-
rilne naprave ne presegajo mejnih koncen-
tracij emisij za male oziroma srednje napra-

ve, ki jih določa uredba o mejnih, opozoril-
nih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v
zraku (Ur. l. RS, št. 73/94).

7. Rok za prijavo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu s

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 30. 9.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do 30. 9.
2000 najkasneje do 12. ure, in sicer v zapr-
ti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj vloga na
razpis” z navedbo naslova “Ponudba za
OVE-B” in številko objave tega razpisa na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljate-
lja na zadnji strani.

8. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 3. 10. 2000,
– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

9. Obvestilo o izboru
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

10. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna razpisna dokumentacija je-

na razpolago na spletnih straneh Interneta
pod oznako http://www.mgd.si/slo2.html
pod rubriko Razpisi.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije posreduje Franjo

Curanovič vsak delovni dan od 9. do
11. ure, tel. 01/ 478-32 83.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 400-3/00 Ob-35705
Na podlagi energetskega zakona RS (Ur.

l. RS, št. 79/99), pravilnika o kriterijih za
dodeljevanje sredstev za intervencije v
obnovljive vire energije in učinkovito rabo
energije (Uradni list RS, št. 83/00) in pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/00), Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5/II,
SI-1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije
OVE-C

1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova ulica 5/II, SI-10000 Ljubljana, tel.
01/478 32 83, faks 01/432-60-94.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa OVE-C je ne-

povratna subvencija na področju energeti-
ke za  investicijske projekte za gospodinj-
stva (solarni sistemi za toplo vodo, toplotne
črpalke, zimski vrtovi in individualni sistemi
na lesno biomaso).

3. Okvirna višina raspoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev zna-

ša 11,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke “In-
tervencije v obnovljive vire energije – št.
1033”.

4. Obdobje porabe sredstev
Sredstva so planirana v proračunu za le-

to 2000. Dodeljena sredstva morajo biti po-

rabljena v letu 2000 in niso prenosljiva v
naslednje proračunsko leto.

5. Pogoji in merila
Ponudnik mora biti državljan Republike

Slovenije in mora biti lastnik objekta v kate-
rega se vgrajuje.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
nepovratno subvencioniralo tiste investicij-
ske projekte za gospodinjstva, kateri so bili
zgrajeni po 1. avgustu 1999.

Pri dodeljevanju nepovratnih sredstev se
bodo upoštevale zahteve, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji, razpoložljiva sred-
stva in maks. višino nepovratnih sredstev, ki
je odvisno od projekta.

Vloga se lahko dostavi šele po ustrezni
vgradnji opreme, ustreznost se dokazuje s
sestavinami iz 2. točke razpisne dokumen-
tacije.

6. Razpisani programi
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

nepovratno subvencioniralo navedene pro-
grame in pri subvenciji bo upoštevalo maks.
višino sredstev za:

– solarni sistemi za toplo vodo, največ 6
m2, v višini do 18.000 SIT/m2,

– toplotne črpalke, v višini do 70.000
SIT/enoto,

– zimski vrtovi, v višini do 80.000
SIT/enoto,

– individualni fotovoltaični sistem, v viši-
ni do 200.000 SIT/kW,

– individualne kurilne naprave za cen-
tralno ogrevanje na lesno biomaso, v en-
kratni višini do maks. 15% investicijske vre-
dnosti kurilne in avtomatske dozirne napra-
ve.

7. Rok za prijavo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu s

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 30. 9.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do 30. 9.
2000 najkasneje do 12. ure in sicer v zaprti
ovojnici pod oznako “Ne odpiraj vloga na
razpis” z navedbo naslova “Ponudba za
OVE-C” in številko objave tega razpisa na
prednji strani ter polnim naslovom pošiljate-
lja na zadnji strani.

8. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 3. 10. 2000

in 3. 11. 2000,
– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

9. Obvestilo o izboru
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

10. Razpisna dokumentacija
Vsa potrebna razpisna dokumentacija je

na razpolago na spletnih straneh Interneta
pod oznako   http://www.mgd.si/slo2.html
pod rubriko Razpisi.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije posreduje Franjo

Curanovič vsak delovni dan od 9. do
11. ure, tel. 01/478-32 83.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
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Ob-35683
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo in šport, Urad RS za šolstvo, Trubarje-
va 5, Ljubljana na podlagi Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 13/00), objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje

evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana. Kontaktna ose-
ba: Nevenka Črnigoj, tel. 12-65-911, e-ma-
il: nevenka.crnigoj@mss.edus.si.

2. Predmet razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa je financi-

ranje in sofinanciranje evalvacijskih študij
na področju vzgoje in izobraževanja. Teme-
ljni namen evalvacije na različnih vsebinskih
področjih je ugotoviti, kako se osrednji cilj,
načela in rezultati kurikularne prenove ure-
sničujejo v vzgojno-izobraževalnem proce-
su, oziroma ugotoviti, kako kurikularna pre-
nova vpliva na dejanske učinke vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji.

V letu 2000/2001 se prednostno razpi-
sujejo še naslednje evalvacijske problema-
tike:

– Razvoj metodologije spremljanja in
evalvacije (uvajanja) programov poklicnega
in strokovnega izobraževanja,

– Vpliv prenovljenih programov na
zmanjšanje osipa, še posebej v programih
nižjih in srednjih poklicnih šol,

– Učinki zgodnejšega vstopa v šolo,
– Likovna in glasbena vzgoja v novem

kurikulu,
– Preobremenjenost, utrujenost, psiho-

somatika učencev/dijakov,
– Evalvacija programov strokovnih gim-

nazij.
2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-

nja programov
1. reference nosilca/nosilcev in so-

delavcev evalvacijske študije,
2. pokrivanje širšega problema te-

matskega sklopa,
3. vsebinska relevantnost evalvacij-

ske študije v skladu z Izhodišču za evalvaci-
jo,

4. metodološka neoporečnost eval-
vacijske študije v skladu z Izhodišči za eval-
vacijo.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki: na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so registrirane za raziskovalno de-
javnost in fizične osebe, ki imajo status za-
sebnih raziskovalcev (v nadaljnjem besedi-
lu: prejemniki).

Odgovorni nosilec projekta mora izpol-
njevati pogoje za odgovornega nosilca razi-
skovalnega projekta, ki je predpisan v 29.
in/ali 30. členu zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

4. Okvirna višina sredstev: vrednost
predmeta tega razpisa je 17,600.000 SIT
od tega 8,800.000 SIT v letu 2000 in
8,800.000 SIT v letu 2001.

5. Določitev obdobja porabe sredstev:
prejemniki morajo dodeljena sredstva pora-

biti v roku dveh let od podpisa pogodbe,
kolikor v pogodbi ni določen krajši rok.

6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge: prejemniki morajo predlog evalvacij-
ske študije pripraviti v skladu z Izhodišči za
evalvacijo kurikularne prenove vzgoje in izo-
braževanja v Republiki Sloveniji (poglavje
3.1. Predlog evalvacijske študije), ki je pri-
loga k razpisni dokumentaciji.

Poleg predloga evalvacisjke študije mo-
ra vloga vsebovati izpolnjene originalne
obrazce iz razpisne dokumentacije.

Prejemniki morajo zaprte ovojnice odda-
ti z jasno navedbo naročnika in oznako in
napisom »vloga - ne odpiraj« ter z navedbo
predmeta javnega naročila in sicer »Javni
razpis za financiranje in sofinanciranje eval-
vacijskih študij na področju vzgoje in izobra-
ževanja«.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naročnik in na hrbtni strani
prejemnik.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
pravilno prispele, in sicer do dne 11. 10.
2000 do 9. ure na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad RS za šolstvo, Trubar-
jeva 5, 1000 Ljubljana, v tajništvo, II. nad-
stropje, soba št. 88 oziroma, ki bodo pri-
spele priporočeno po pošti do dneva in ure
odpiranja vlog.

Če prejemnik ne bo opremil vloge tako,
kot je zgoraj navedeno, naročnik ne nosi
odgovornosti za založitev ali predčasno od-
prtje vlog.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji: vsi interesenti
lahko dvignejo dokumentacijo vsak dan od
9. do 13. ure na naslovu Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Urad RS za šolstvo. Trubarje-
va 5, Ljubljana, v tajništvu, pri gospe Vesni
Zgonc, II. nadstropje, soba št 88, tel.
12-65-911.

Skrajni rok, do katerega lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, je 9. 10.
2000 do 12. ure.

Prejemniki lahko dobijo vse informacije
v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpi-
sni dokumentaciji tako, da najkasneje do
zgoraj navedenih skrajnih rokov za dvig raz-
pisne dokumentacije pošljejo vprašanja v
zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
na telefaks 12-54-760 oziroma na e-mail
naslov: nevenka.crnigoj@mss.edus.si.

Prejemniki bodo odgovore na zastavlje-
na vprašanja prejemali sproti, najkasneje v
roku 3 dni po prejemu vprašanja pri naroč-
niku.

8. Javno odpiranje vlog: javno odpiranje
vlog, na katerega so vabljeni vsi prejemniki,
bo 11. 10. 2000 ob 11. uri v prostorih Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, Urad RS za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana v sejni sobi -
III. nadstropje.

Pred odpiranjem vlog morajo predstav-
niki prejemnikov predložiti pisno pooblasti-
lo.

9. Rok za obvestilo: prejemniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja vlog.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za šolstvo

Št. 369/00 Ob-35707
Na podlagi 17., 20. in 21. člena zakona

o spodbujanju skladnega regionalnega raz-
voja (Ur. l. RS, št. 60/99), pravilnika o or-
ganizaciji in pogojih za opravljanje nalog re-
gionalne razvojne agencije (Ur. l. RS, št
52/00), navodila o minimalni obvezni vsebi-
ni in metodologiji priprave ter načinu sprem-
ljanja in vrednotenja regionalnega razvojne-
ga programa (Ur. list RS, št. 52/00), ured-
be o podrobnejših pogojih in merilih za do-
deljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 59/00) in
uredbe o vrednosti meril za določitev ob-
močij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo merila (Ur. l.
RS, št. 59/00) ter pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) objavljajo Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Sklad za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja in Agencija RS za
regionalni razvoj

razpis
za dodelitev sredstev za usposabljanje
regionalnih razvojnih agencij, pripravo

regionalnih razvojnih programov ter
financiranje pripravljalnih del za
izvedbene dele teh programov

A. Usposabljanje regionalnih razvojnih
agencij

1. Namen razpisa je zagotovitev sred-
stev za usposabljanje regionalnih razvojnih
agencij ter njihove ustrezne tehnične oprem-
ljenosti za delo.

2. Oblika: sredstva se dodeljujejo v obli-
ki ustanovitvenih vložkov, prevzema vložkov
oziroma dokapitalizacija družbe, ki je prido-
bila status regionalne razvojne agencije z
vpisom v evidenco pri Agenciji RS za regio-
nalni razvoj v skladu s pogoji, določenimi v
pravilniku o organizaciji in pogojih za oprav-
ljanje nalog regionalne razvojne agencije.

3. Višina sredstev: za to točko razpisa je
namenjenih 40 milijonov tolarjev, ki jih za-
gotavlja Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja
iz virov kupnin iz naslova lastninskega preo-
blikovanja podjetij.

4. Prijavitelj je regionalna razvojna agen-
cija, ki je pridobila status pri Agenciji RS za
regionalni razvoj.

5. Pogoji:
– do 26% višine ustanovitvenega kapita-

la oziroma sredstev za delo, ob tem, da je
skupna zgornja višina deleža države največ
51%;

– višina dodeljenih sredstev znaša naj-
manj 1 milijon tolarjev;

– neprofitnost izražena skozi ustrezni
člen ustanovitvene pogodbe, statuta ali dru-
gega akta;

– ustrezna transparentnost finančnega
poslovanja, izražena skozi revizijsko poroči-
lo, razen v primerih, ko se regionalna raz-
vojna agencija šele ustanavlja.

6. Dokumentacija, potrebna za prijavo:
– ustanovitveni akt ali pogodba o usta-

novitvi družbe oziroma zavoda,
– izpisek iz sodnega registra,
– cenitev družbe,
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– bilanca stanja in uspeha za zadnji dve
leti poslovanja,

– obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni,
– potrdilo Agencije RS za regionalni raz-

voj o statusu regionalne razvojne agencije.
V primeru, ko se regionalna razvojna

agencija šele ustanavlja, se ta točka smisel-
no upošteva.

7. Kriteriji za izbiro: odobrene bodo vlo-
ge, ki izpolnjujejo pogoje 12. člena uredbe
o podrobnejših pogojih in merilih za dode-
ljevanje spodbud, pomembnih za regionalni
razvoj. Prednost imajo regionalne razvojne
agencije, ki se šele ustanavljajo ter intenziv-
nost problemov v regiji, izražena z deležem
prebivalstva v območjih s posebnimi razvoj-
nimi problemi.

8. Rok prijave: do zadnjega dne v teko-
čem mesecu, vendar najkasneje do 31. 12.
2000 v zaprti kuverti z oznako »ARR 1« na
naslov: Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

B. Priprava regionalnih razvojnih progra-
mov

1. Namen razpisa je priprava regionalnih
razvojnih programov na osnovi 10., 11. in
12. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, (Ur. l. RS, št. 60/99),
navodila o minimalni obvezni vsebini in me-
todologiji priprave ter načinu spremljanja in
vrednotenja regionalnega razvojnega pro-
grama (Ur. l. RS, št. 52/00) ter 4. in 11.
člena uredbe o podrobnejših pogojih in me-
rilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
59/00).

2. Oblika in višina sredstev: za ta namen
je predvidenih 150 milijonov tolarjev, ki jih
upravičenci pridobijo v obliki subvencije za
izdelavo posameznih faz izdelave oziroma
priprave regionalnega razvojnega programa,
iz virov Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj.

3. Prijavitelj je regionalna razvojna agen-
cija, ki je pridobila status pri Agenciji RS za
regionalni razvoj.

4. Vsebina in roki za izdelavo regional-
nega razvojnega programa:

– načrt priprave RRP sprejet na program-
skem odboru v roku 60 dni od podpisa
pogodbe;

– strateški del v roku 90 dni od oddaje
načrta priprave RRP;

– izvedbeni del v roku 90 dni od oddaje
strateškega dela;

– zaključno poročilo v roku 90 dni od
oddaje izvedbenega dela;

– sprejem RRP na občinskih svetih v ro-
ku 60 dni po oddaji zaključnega poročila.

5. Višina sofinanciranja in kriteriji
Subvencija bo posredovana v 30 dneh

po sprejemu popolne dokumentacije za po-
samezno fazo v višini 30% –30% –20% –
10% od odobrenega zneska in 10% po
sprejemu RRP na večini občinskih svetov.
Izplačilo subvencije za zadnje tri faze bo
mogoče po predložitvi dokazil o ustreznem
deležu plačil ostalih financerjev.

Priprava regionalne razvojne agencije bo
sofinancirana v višini 10% do 50% od sku-
pne vrednosti programa ob upoštevanju
ostalih oblik sofinaciranja. Delež bo za po-
samezno regijo, ki pripravlja regionalni raz-
vojni program, določen na osnovi kriterijev:

– delež prebivalstva v območjih s po-
sebnimi razvojnimi problemi v okviru regije;

– sintezne ocene razvojnih možnosti re-
gij (obstoječa gospodarska struktura in in-
frastruktura, človeški faktor, kvaliteta življe-
nja v regiji, dostop do informacij o tržišču in
tehnologiji, možnosti za financiranje investi-
cij, organizacija in management).

6. Dokumentacija, potrebna za prijavo:
– terminski plan;
– predvidena struktura izvajalcev;
– kalkulativni elementi priprave po sle-

dečih kategorijah: delo v lastni režiji, delo
drugih razvojnih agencij, strokovne instituci-
je, ankete in drugi stroški.

7. Rok prijave: vloge se pošljejo v zapr-
tih kuvertah z oznako »ARR 2« do zadnjega
dne v tekočem mesecu, vendar najkasneje
do 15. 12. 2000 na naslov: Sklad za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, d.o.o., Škrabčev trg
9a, 1310 Ribnica. Z izbranimi prijavitelji bo-
do pogodbe sklenjene v roku 30 dni po
oddaji popolne vloge.

C. Pripravljalna dela za izvedbeni del re-
gionalnega razvojnega programa

1. Namen razpisa je priprava razvojne
dokumentacije za pripravo projektov gospo-
darske, turistične in podjetniške infrastruk-
ture na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen uredbe o vrednosti meril
za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila).

2. Oblika: sredstva se dodeljujejo v obli-
ki subvencije priprave projektov, ki zajema-
jo izdelavo prostorske dokumentacije ter iz-
delavo tehnične dokumentacije in investicij-
skega programa (vključno s študijami razi-
skave trga, analizami okoljske presoje ter
drugimi potrebnimi elementi).

3. Višina sredstev
Za ta namen je predvidenih 220 milijo-

nov tolarjev iz virov Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj in se lahko dodelijo do
višine 50% od vrednosti del, povečanih za
odstotne točke iz 8. člena uredbe o podro-
bnejših pogojih in merilih za dodeljevanje
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj.

Najmanjša višina dodelitve je 2 milijona
tolarjev, največja pa 10 milijonov tolarjev.

4. Prijavitelj projekta je regionalna raz-
vojna agencija v lastnem imenu ali v imenu
nosilca projekta (občine ali druge organiza-
cije), ki ga občine in drugi nosilci regional-
nega razvoja pooblastijo za izvajanje projek-
tov.

Projekt mora ustrezati merilom iz 13. čle-
na uredbe o podrobnejših pogojih in merilih
(Ur. l. RS, št. 59/00). Regionalna razvojna
agencija lahko na to točko razpisa prijavi
največ 5 projektov.

5. Dokumentacija, potrebna za prijavo:
– projektna zasnova, ki mora metodo-

loško ustrezati postopku identifikacije in-
vesticijskega projekta v skladu z načeli pro-
gramskega projektnega načrtovanja –
uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijske-
ga značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98 in
43/99),

– statusna in finančna dokumentacija no-
silca projekta, če prijavitelj ni nosilec pro-
jekta.

6. Kriteriji za izbiro:
– enakomerna regionalna zastopanost

projektov,
– intenzivnost problemov na območju s

posebnimi razvojnimi problemi,
– pomembnost projekta za območje s

posebnimi razvojnimi problemi,
– izvedljivost in inovativnost projekta.
7. Prvi rok za prijavo je 31. 10. 2000 in

drugi rok 30. 11. 2000 v zaprtih kuvertah
na naslov Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica z
oznako »ARR 3«.

D. Splošni pogoji, skupni za vse namene
razpisa

1. MEOR, SKLAD in ARR bodo sprem-
ljali porabo dodeljenih sredstev iz razpisa.
Prijavitelji so dolžni omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola realizacije investicije ter vpogled v
poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
tozadevno naložbo.

2. Če sredstva niso bila porabljena za
namene, za katere so bila dodeljena, ali se
je sredstva kakorkoli odtujilo, imajo MEOR,
SKLAD in ARR pravico takoj zahtevati od
prijavitelja, da vsa nenamensko porabljena
ali odtujena sredstva vrne v enkratnem zne-
sku. Prijavitelj vrne sredstva v realni višini s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

3. Regionalna razvojna agencija mora
pri izbiri izvajalcev upoštevati zakon o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter predložiti
skladu ustrezno dokumentacijo o opravljeni
izbiri.

4. Ustrezne informacije o prijavi lahko
prijavitelji dobijo na Agenciji za regionalni
razvoj v Ljubljani oziroma na Skladu za re-
gionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja v Ribnici. Kontak-
tne osebe za posamezne namene razpisa
so:

– za točko A razpisa: Štefka Krkovič (tel.
01/8361-953)

– za točko B razpisa: mag. Mojca Šte-
blaj (tel. 01/478-37-63)

– ta točko C razpisa: Bojan Dejak (tel.
01/83-61-953).

5. O vlogah bodo odločale strokovne
komisije, ki jih bo imenoval minister za eko-
nomske odnose in razvoj. Komisije bodo
sestavljene iz strokovnjakov s strani Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj,
Agencije RS za regionalni razvoj in Sklada
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja.
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti Slovenskega podeželja in

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-35612
V skladu s pravilnikom o dodeljevanju

štipendij in drugih oblik denarne pomoči
Ustanove – Fundacije akademskega slikar-
ja Karla Pečka (Ur. l. RS, št. 82/99) objav-
lja

javni razpis
za dodeljevanje štipendij za

dodiplomski študij v študijskem letu
2000 /2001

Ustanova – Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka razpisuje štipendije za
dodiplomski študij s področja humanistike
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(slikarstvo, kiparstvo, glasba, muzealstvo,
umetnostna zgodovina).

Na razpis se lahko prijavijo državljani Re-
publike Slovenije s stalnim prebivališčem
na območju koroške regije, ki izpolnjujejo
spodaj navedene pogoje.

Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo
za dodiplomski študij, če so v končani sred-
nji šoli dosegli najmanj prav dobrer uspeh v
zadnjih dveh letih, imajo status rednega štu-
denta oziroma v primeru višjih letnikov naj-
manjšo povprečno oceno osem in izpolnju-
jejo merila izrazite nadarjenosti za intelektu-
alna in umetniška dela, kar dokazujejo z
dosedaj doseženimi prizanji in priporočili
ustanov iz področja za katerega konkureja-
jo.

Ustanova – Fundacija akademskega sli-
karja Karla Pečka bo podelila tri štipendije.
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena za
redni dodiplomski študij največ za 4 leta in
pol. Prednost pri dodelitvi bodo imeli kandi-
dati višjih letnikov.

Prijava za štipendijo za dodiplomski štu-
dij mora vsebovati:

– življenjepis kandidata,
– overjeni prepis spričeval tretjega in če-

trtega letnika srednje šole, odnosno prepis
ocen zadnjega končanega letnika visoko-
šolskega študija,

– potrdilo o zaključnem izpitu,
– potrdilo o vpisu na visokošolski študij

za študijsko leto 2000/2001
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdila o dosedanjih udejstvovanjih in

dosežkih kandidata na področju za katere-
ga želi pridobiti štipendijo,

– pismena priporočila ustanov in organi-
zacij.

Komisija bo pri oceni prijav smiselno
upoštevala naslednja merila:

– povprečna ocena učnega uspeha do-
sežena v srednji šoli oz. zadnjega letnika
visokošolskega študija 2000/2001

– priporočila ustanov in organizacij ,
– prednostno področje študija tudi gle-

de na kadrovske potrebe koroških ustanov.
Prijave s celotno dokumentacijo kandi-

dati pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Ustanova – Fundacija akademskega slikar-
ja Karla Pečka, Šolska ulica 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

Dodatne informacije dobite na tel.
02/88-12-110 vsak delovni dan med 10.
in 11. uro.

Razpis traja 14 dni po tej objavi, za
prijave, ki ne bodo v skladu z zahtevanimi
pogoji in navodili se bo štelo, da niso bile
vložene. Kandidati bodo obveščeni o izbo-
ru v roku 1 meseca po poteku razpisnega
roka.

Ustanova – Fundacija
akademskega slikarja Karla Pečka

Slovenj Gradec

Ob-35611
Na podlagi odloka o oglaševanju v Me-

stni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 4/00) objavljamo

javni razpis
za oddajo izvajanja koncesionirane

gospodarske javne službe
1. Koncedent: Mestna občina Velenje,

Titov trg 1, 3320 Velenje.

2. Kraj izvedbe del: območje Mestne ob-
čine Velenje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih del: izvaja-
nje koncesionirane gospodarske javne slu-
žbe oglaševanja, ki obsega postavljanje,
upravljanje in vzdrževanje oglaševalnih mest
na javnih površinah (okoli 50 oglaševalnih
mest, od tega okoli 30 v centralnih predelih
mesta, ostalo na različnih lokacijah v MO
Velenje), nameščanje in odstranjevanje
sredstev oglaševanja ter vodenje evidenc,
obračun, pobiranje in odvajanje komunalnih
taks. Obseg in vrsta del bosta natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

4. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: koncesija se razpisuje za ob-
dobje 3 let, z možnostjo podaljšanja brez
javnega razpisa še za največ 3 leta. Priče-
tek del je november 2000.

5. Polni naslov službe, od katerega se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Vele-
nje, tajništvo pravne službe Mojca Osred-
kar, soba št. 11, pritličje.

6. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 2000.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52800-630-10152.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 10. 2000, do
11. ure.

9. Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 11.30 v sejni sobi Urada
za JGZ MO Velenje, 4. nadstropje.

11. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: primernost oblikovnih
rešitev 40%, reference 20%, koncesijska
dajatev 20%, rok izvedbe 15%, ostale ugo-
dnosti 5%.

12. Finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe: bančna garancija v znesku 300.000
SIT, veljavna 90 dni po odpiranju ponudb.

13. Morebitne druge informacije dobite
pri Andreji Katič, univ. dipl. jur., na tel.
03/89-61-620 ali Marku Vučini, univ. dipl.
inž. arh., na tel. 03/89-61-642 vsak delov-
nik med 8. in 9. uro.

Mestna občina Velenje

Ob-35583
Abitura d.o.o Celje, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole , za program poslovni

sekretar,
za naslednja predmetna področja:
1. Poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku I- angleščina /nemščina,
2. Psihologija dela,
3. Ekonomika in menedžment podjetja,
4. Gospodarsko pravo,
5. Računalništvo in informatika,
6. Poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
7. Organizacija poslovanja,
8. Računovodstvo in finančno poslova-

nje,
9. Javna uprava,
10. Poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku II- angleščina/nemščina,

11. Sodobno pisarniško poslovanje,
12. Koncepti in veščine komuniciranja,
13. Računalniški praktikum,
14. Praktično izobraževanje.
Kandidati morajo za pridobitev naziva

predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati
pogoje skladno z zahtevami:

– zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št.
12/96, 92. in 96. člen)

– kriterijev za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev nazi-
va predavatelj višje šole (Uradni list RS, št.
12/96), odredbe o smeri strokovne izobraz-
be predavateljev in drugih strokovnih delav-
cev v programu za pridobitev višje strokov-
ne izobrazbe Poslovni sekretar (Uradni list
RS, št. 91/98).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev naziva naj kandidati pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Abitura d.o.o. Celje, Kozakova 7, Celje, s
pripisom “Razpis za naziv “.

Abitura, d.o.o., Celje

Ob-35584
Abitura, d.o.o, Celje, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole, za program
komercialist

za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku I,
2. Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku II,
3. Psihologija prodaje,
4. Poslovno komuniciranje,
5. Poslovodenje,
6. Poslovna matematika s statistiko
7. Informatika v komercialnem poslo-

vanju,
8. Trgovinsko poslovanje,
9. Gospodarsko pravo,
10. Trženje,
11. Blago in storitve,
12. Organizacija in logistika poslovanja,
13. Finance,
14. Stroškovno računovodstvo,
15. Podjetništvo,
16. Kultura podjetja,
17. Praktično izobraževanje,
Kandidati morajo za pridobitev naziva

predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati
pogoje skladno z zahtevami:

– zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 92. in 96. člen).

– kriterijev za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev nazi-
va predavatelj višje šole (Uradni list RS, št.
12/96) odredbe o smeri strokovne izobraz-
be predavateljev in drugih strokovnih delav-
cev v programu za pridobitev višje strokov-
ne izobrazbe Komercialist (Uradni list RS,
št. 1/00).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev naziva naj kandidati pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Abitura, d.o.o. Celje, Kozakova 7, Celje, s
pripisom “Razpis za naziv”.

Abitura, d.o.o., Celje
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Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-35468

Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Kmetijsko gozdarska za-

druga Postojna, z.o.o., Tržaška 45, 6230
Postojna.

Predmet prodaje: 4 delnice izdajatelja –
Zavarovalnice Triglav, d.d.

Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: ARS Inženiring, d.o.o.,

Rožna dolina c. VI/36, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 2 delnici izdajatelja –

Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 680.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega

odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d., namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

Št. 10/00 Ob-35661

Banka Domžale, d.d., skupina NLB v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d., sku-
pina NLB objavlja

ponudbo,

ki jo je banki posredoval delničar KGZ
Moravče, z.o.o., Vegova 7, 1251 Moravče,
za odkup

– 1 redne delnice Banke Domžale, d.d.
Delnica se ponuja po ceni 24.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca št. 50120-601-161945.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Domža-
le, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica v Uradnem listu
RS pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Izredna skupščina

Ob-35697
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena statuta delni-
ške družbe sklicujem

izredno skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,

Laško,
ki bo v torek, dne 24. oktobra 2000 ob

13. uri v prostorih Pivovarne Laško, d.d.,
Trubarjeva 28, Laško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem sklepa o pogojnem poveča-

nju osnovnega kapitala.
3. Sprejem sklepa o odobrenem kapita-

lu.
4. Dopolnitev in sprememba statuta.
Predlog sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k točkam od 1 do 4 naslednje sklepe:
Sklep k točki 1:
Predsednik skupščine Boško Šrot ugo-

tovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi

Gorazd Šetina, Sonja Trošt in Marko Jugo-
vič, komisija za izvedbo glasovanja v sestavi
Zdravko Jermol, Jadranka Sabolčki in Alen-
ka Potokar in zapisnikar Pavel Teršek.

Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Fink.

Sklep k točki 2:
Izvede se pogojno povečanje osnovne-

ga kapitala družbe Pivovarna Laško, d.d. z
izdajo novih delnic zaradi uresničitve pravi-
ce imetnikov delnic družbe Zdravilišče Ra-
denska, družba za opravljanje dejavnosti tu-
rizma, polnitev mineralnih voda in brezalko-
holnih pijač in proizvodnjo polnilne in pakir-
ne opreme d.d. (v nadaljevanju: Radenska
d.d. Radenci), ki bodo sprejeli ponudbo za
odkup delnic te družbe, prejeli izplačilo ce-
ne za odkupljene delnice v nadomestnih
delnicah družbe Pivovarna Laško, d.d.

Firma izdajatelja se glasi: Pivovarna La-
ško, delniška družba; skrajšana firma: Pivo-
varna Laško, d.d.

Osnovni kapital družbe Pivovarna Laško,
d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema
tega sklepa 4.426,792.000 SIT, se lahko
na podlagi tega sklepa poveča največ v
skupnem nominalnem znesku za
2.213,396.000 SIT.

Za nominalni znesek pogojno povečane-
ga osnovnega kapitala družbe Pivovarna La-
ško, d.d., naveden v tretjem odstavku tega
sklepa, se lahko izda največ 2,213.396 na-
vadnih, imenskih, prosto prenosljivih delnic
družbe Pivovarna Laško, d.d., z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT. Skupna
nominalna vrednost celotne izdaje delnic
družbe po tem sklepu lahko znaša največ
2.213,396.000 SIT.

Značilnosti novoizdanih delnic družbe so:
– delnice se glasijo na ime (so imen-

ske),
– delnice so navadne, prosto prenoslji-

ve,

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe,

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
dela dobička (dividende),

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev, skladno z do-
ločbami zakona o nematerializiranih vredno-
stnih papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99).

Novoizdane delnice družbe Pivovarna
Laško, d.d. bodo po njihovi izdaji vključene
v trgovanje na borzno kotacijo A Ljubljanske
borze d.d.

Na podlagi tega sklepa novoizdane del-
nice družbe sodelujejo v dobičku celega
poslovnega leta, v katerem je bil sprejet ta
sklep.

Skupni emisijski znesek po tem sklepu no-
voizdanih delnic družbe Pivovarna Laško, d.d.
se določi na podlagi izplačila cene za odku-
pljene delnice družbe Radenska d.d. Raden-
ci vsem tistim imetnikom delnic te družbe, ki
bodo sprejeli ponudbo za odkup ter na podla-
gi uspešne ponudbe za odkup prejeli novoiz-
dane delnice družbe Pivovarne Laško, d.d.
po menjalnem razmerju, ki znaša 0,565 nad-
omestne navadne delnice Pivovarne Laško,
d.d. za 1 navadno delnico Radenske d.d.
Radenci oziroma 1,77 navadne delnice druž-
be Radenska d.d. Radenci za 1 navadno no-
voizdano delnico Pivovarne Laško, d.d.

Predmet odkupa so navadne, imenske
delnice družbe Radenska d.d. Radenci z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delni-
co. Vrednost delnic družbe Radenska d.d.
Radenci, ki je bila na dan 24. 8. 2000 ugo-
tovljena za potrebe ponudbe za odkup, zna-
ša 2.542,66 SIT na delnico.

Glede na kriterije, navedene v nadaljeva-
nju, bo predmet odkupa lahko največ
4,545.626 navadnih imenskih delnic druž-
be Radenska d.d. Radenci v skupni nomi-
nalni vrednosti 4.545,626.000 SIT.

Izključi se prednostna pravica obstoje-
čih delničarjev družbe Pivovarna Laško, d.d.
do pridobitve nadomestnih delnic, izdanih v
skladu s tem skepom.

Upravičenci do pridobitve nadomestnih
delnic, izdanih v postopku pogojnega pove-
čanja osnovnega kapitala družbe po tem
sklepu, so vsi delničarji družbe Radenska
d.d. Radenci – razen delničarja Pivovarne
Laško, d.d., ki bodo v času sprejema po-
nudbe imetniki vsaj 2 navadnih delnic druž-
be Radenska d.d. Radenci pod pogojem,
da bo ponudba za odkup uspešna.

Imetništvo za status upravičenca do pri-
dobitve nadomestnih novoizdanih delnic
družbe Pivovarna Laško, d.d. se ugotavlja
po vpisih na evidenčnih računih pri Klirinško
depotni družbi (KDD) na dan sprejema po-
nudbe za odkup.

Povečanje osnovnega kapitala družbe Pi-
vovarna Laško, d.d. prične veljati z dnem
vpisa tega sklepa o pogojnem povečanju v
sodni register.

Za prilagoditev in uskladitev določb Sta-
tuta Pivovarne Laško, d.d. po dejanskem
povečanju osnovnega kapitala družbe, kot
bo izvedeno na podlagi ter v skladu s tem
sklepom (skupni znesek pogojno poveča-
nega osnovnega kapitala družbe), skupšči-
na pooblašča nadzorni svet družbe.
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Sklep k točki 3:
Uprava je pooblaščena, da lahko v ob-

dobju 5-ih let po vpisu dopolnitve oziroma
spremembe statuta družbe v sodni register
na podlagi tega sklepa osnovni kapital dru-
žbe poveča z izdajo novih delnic za največ
50% osnovnega kapitala družbe (odobreni
kapital). Pred izdajo novih delnic mora
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta
družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi prej-
šnjega odstavka odloča o izključitvi predno-
stne pravice delničarjev do nakupa novih
delnic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za
sprejem sprememb statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetim
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
družbe na podlagi določil o odobrenem
kapitalu.

Sklep k točki 4:
Statut se dopolni tako, da se doda nov

17.a člen, ki glasi:
17.a člen
Uprava je pooblaščena, da lahko v ob-

dobju 5-ih let po vpisu dopolnitve oziroma
spremembe statuta družbe v sodni register,
s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo
novih delnic za vložke, osnovni kapital druž-
be poveča z izdajo novih delnic za največ
50% osnovnega kapitala družbe (odobreni
kapital). Pred izdajo novih delnic mora upra-
va pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi prej-
šnjega odstavka odloča o izključitvi predno-
stne pravice delničarjev do nakupa novih
delnic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za
sprejem sprememb statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetim
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
družbe na podlagi določil o odobrenem
kapitalu.

Statut se spremeni tako, da se 42. člen
črta in nadomesti z novim členom, ki glasi:

42. člen
Družba obvešča delničarje o sklicu skup-

ščine in o drugih pomembnih dejstvih, ki se
nanašajo na družbo, v časniku Delo in lahko
tudi s pisno pošiljko vsem delničarjem.

Gradivo za zasedanje skupščine delni-
ške družbe je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Trubarjeva 28, Laško, vse
delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev k sklepom dnevne-
ga reda so lahko le pisni, obrazloženi in
vloženi v sedmih dneh po objavi sklica na
sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo dne
19. 10. 2000 vpisani v delniško knjigo pri
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu pisno prijavijo svojo udelež-
bo upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pisna prijava je pra-
vočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno 21. 10. 2000.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega re-

da je javno. Vsi sklepi, razen sklepa 1, ki se
sprejme z navadno večino, se sprejemajo s
3/4 večino na skupščini zastopanega
osnovnega kapitala.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skup-
ščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta uro pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.

Vljudno vabljeni!
Pivovarna Laško, d.d., Laško

uprava – direktor:
Anton Turnšek

Ob-35700
Na podlagi statuta delniške družbe Žič-

nice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bo-
hinjsko jezero, sklicujemo

2. skupščino delničarjev
ki bo dne 24. 10. 2000 ob 12. uri v

prostorih hotela Zlatorog, Ukanc 64, Bo-
hinjsko jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Marjeta Fujs in Metka Zu-
pančič. Za notarja se povabi Stane Kreiner.

2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 1999 in I. polletja 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom ter
poročilo o poslovanju v I. polletju 2000, po
predlogu uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička iz
leta 1999 in preteklih let.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme se
predlog uprave o razporeditvi dobička za
leto 1999 in preteklih let.

4. Povečanje kapitala družbe.
Na podlagi pooblastila iz 4. člena statuta

družbe Žičnice Vogel, Bohinj d.d. ter v skla-
du z 282., 313. ter 182. členom zakona o
gospodarskih družbah, sprejema skupšči-
na družbe Žičnice Vogel, Bohinj d.d. na-
slednje sklepe:

1. Osnovni kapital družbe Žičnice Vo-
gel, Bohinj d.d. (v nadaljevanju: izdajatelj), v
sedanji višini 152,591.000 SIT, se poveča
za 677,157.000 SIT na skupaj

829,748.000 SIT z izdajo 677.157 novih
navadnih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT vsaka.

2. Povečanje kapitala iz točke 1. se
izvrši, nove delnice pa izdajo na naslednji
način in pod naslednjimi pogoji:

Firma izdajatelja: Žičnice Vogel, Bohinj
d.d.;

Sedež izdajatelja: 4265 Bohinjsko jeze-
ro, Ukanc 6;

Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico. Vsa-
ka nova delnica daje imetniku enake pravi-
ce kot obstoječe navadne delnice izdajate-
lja, s katerimi nove delnice tvorijo skupaj isti
razred;

Nominalna vrednost novih delnic: 1.000
SIT vsaka;

Število novih delnic: 677.157;
Skupna nominalna vrednost izdaje novih

delnic: 677,157.000 SIT;
Emisijski znesek delnic: emisijska vre-

dnost celotne izdaje novih delnic znaša
677,157.000 SIT in je enaka zmnožku šte-
vila novih delnic in emisijske vrednosti ene
nove delnice, ki je enaka nominalni vredno-
sti ene nove delnice;

Način oziroma oblika izdaje novih del-
nic: delnice se izdajo v nematerializirani obli-
ki z vpisom na račune imetnikov pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljub-
ljana (v nadaljevanju: KDD);

Način izplačila dividende: dividende za
nove delnice izdajatelja se izplačujejo pod
pogoji in na način, določen s statutom izda-
jatelja in sklepom skupščine o delitvi dobič-
ka ter v skladu z vsakokrat veljavnimi pred-
pisi;

Čas vpisa novih delnic: nove delnice, ki
bodo vplačane z denarnimi vložki, se vpisu-
jejo in vplačujejo v roku 7 dni od registracije
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v
sodnem registru;

Način vpisa novih delnic: nove delnice,
ki bodo vplačane z denarnimi vložki, se vpi-
sujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izja-
ve (vpisno potrdilo) na sedežu izdajatelja.
Delnice se štejejo za vpisane samo, če so
tudi v celoti vplačane;

Način vplačila novih delnic: nove delnice
se vplačajo s stvarnimi in denarnimi vložki.

302.157 novih delnic se vplača s stvar-
nimi vložki, in sicer z odstopom (cesijo)
naslednjih terjatev na izdajatelja po pogod-
bah o konverziji terjatev v delnice izdajate-
lja, kot so navedene v nadaljevanju:

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev št. 403-02-057-96-i/A z dne 21. 9.
2000, sklenjene med izdajateljem ter Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana
terjatev Republike Slovenije, Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, do izdajatelja v višini 94.534.000 SIT
iz naslova pogodbe o dolgoročnem posojilu
št. 40302/057/96, sklenjene med Repu-
bliko Slovenijo, Ministrstvom za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, ter
izdajateljem z dne 13. 3. 1998/15. 3.
1996, dopolnjene oziroma spremenjene z
aneksom št. 1 z dne 31. 12. 1997 ter anek-
som št. 2 z dne 31. 12. 1998, s čimer je
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana
vplačala 94.534 novih delnic,
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– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev št. 350-66/98-22/3A z dne 21. 9.
2000, sklenjene med izdajateljem ter Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za malo go-
spodarstvo in turizem, Trg svobode 3, Mari-
bor, terjatev Republike Slovenije, Mini-
strstvom za malo gospodarstvo in turizem,
Trg svobode 3, Maribor, do izdajatelja v
višini 166,623.000 SIT iz naslova pogodbe
o sofinanciranju investicije v obnovo in raz-
voj turističnega objekta št. 350-66/98-22,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Mini-
strstvom za malo gospodarstvo in turizem,
Trg svobode 3, Maribor, ter izdajateljem z
dne 27. 10. 1998, s čimer je Republika
Slovenija, Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trg svobode 3, Maribor vplačala
166.623 novih delnic,

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev z dne 14. 9. 2000, sklenjene med izda-
jateljem ter družbo Filbo d.o.o., Ajdovska
cesta 2, 4264 Radovljica, terjatev te druž-
be do izdajatelja v višini 14,000.000 SIT iz
naslova pogodbe o opravljanju del, sklenje-
ne med to družbo ter izdajateljem z dne
10. 9. 2000, s čimer je ta družba vplačala
14.000 novih delnic,

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev z dne 14. 9. 2000, sklenjene med izda-
jateljem ter družbo Gradbeno podjetje Bo-
hinj, Triglavska 8, 4264 Bohinjska Bistrica,
terjatev te družbe do izdajatelja v višini
22,000.000 SIT iz naslova pogodbe o
opravljanju del, sklenjene med to družbo ter
izdajateljem z dne 10. 9. 2000, s čimer je
ta družba vplačala 22.000 novih delnic,

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev z dne 14. 9. 2000, sklenjene med izda-
jateljem ter družbo Eletroinstalacije Zabret
d.d., Bobovek 2a, 4000 Kranj, terjatev te
družbe do izdajatelja v višini 2,000.000 SIT
iz naslova pogodbe o opravljanju del, skle-
njene med to družbo ter izdajateljem z dne
10. 9. 2000, s čimer je ta družba vplačala
2.000 novih delnic,

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev z dne 14. 9. 2000, sklenjene med izda-
jateljem ter družbo HB Inženiring, Blaž Hra-
stnik s.p., Gradnikova 52 a, 4240 Radovlji-
ca, terjatev te družbe do izdajatelja v višini
2,000.000 SIT iz naslova pogodbe o oprav-
ljanju del, sklenjene med to družbo ter izda-
jateljem z dne 10. 9. 2000, s čimer je ta
družba vplačala 2.000 novih delnic,

– na podlagi pogodbe o konverziji terja-
tev z dne 14. 9. 2000, sklenjene med izda-
jateljem ter družbo DPS CILJ, Družba za
poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana, terjatev te družbe do izda-
jatelja v višini 1,000.000 SIT iz naslova po-
godbe o opravljanju del, sklenjene med to
družbo ter izdajateljem z dne 10. 9. 2000,
s čimer je ta družba vplačala 1.000 novih
delnic.

Nove delnice, ki bodo vplačane z denar-
nimi vložki, se vplačujejo s plačilom na žiro
račun izdajatelja št. 51540-601-70167,
sklic 00-5097444 z oznako namena »vpla-
čilo novih delnic«.

Rok za vrnitev vplačil zaradi neizdaje
novih delnic: če v roku za vplačilo novih
delnic z denarnimi vložki ne bodo vpisane
in v celoti vplačane vse delnice v skladu s
točko 1. tega sklepa, bodo vplačila vpisni-
kom vrnjena z nakazilom na račune, ki jih

vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpi-
sni izjavi. Vrnitev vplačil bo zagotovljena v
roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplači-
lo delnic.

V primeru, da kljub uspešnem vpisu in
vplačilu delnic z denarnimi vložki najkasneje
do 30. 6. 2001 ni vpisana izvedba poveča-
nja osnovnega kapitala po tem sklepu v so-
dni register, postane vpis neobvezujoč, iz-
dajatelj pa bo v takem primeru v nadaljnjem
roku 15 dni vrnil vpisnikom vsa sredstva,
vplačana za delnice in še nevrnjena v skla-
du s prejšnjim odstavkom, na način in pod
pogoji, kot so določeni v prejšnjem odstav-
ku.

Pravice odstopnikov terjatev iz alinee
»Način vplačila novih delnic« tega sklepa za
primer neizdaje delnic, so določene v po-
godbah o konverziji terjatev iz navedene ali-
nee;

Postopek razdelitve in izročitve novih del-
nic: nove delnice se izročijo imetnikom, ki
bodo vpisali in vplačali nove delnice skla-
dno s tem sklepom z denarnimi vložki oziro-
ma, ki so po tem sklepu vplačali nove delni-
ce s stvarnim vložkom, z vpisom na račune
imetnikov pri KDD;

Način objave izdaje novih delnic: izdaja
novih delnic se, skupaj s končno emisijsko
vrednostjo novih delnic objavi na način, do-
ločen s statutom in veljavnimi predpisi;

Način razpolaganja z novimi delnicami:
po izdaji novih delnic so delnice prosto pre-
nosljive v skladu s statutom izdajatelja in
vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili po-
slovanja KDD;

Možnost preoblikovanja delnic: nove del-
nice se lahko preoblikujejo samo v skladu s
statutom izdajatelja in veljavnimi predpisi;

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev: prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev izdajatelja do vpisa novih delnic se
po tem sklepu se izključi;

Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: ob morebitni izdaji delnic
izdajatelja naslednjih emisij bodo imeli del-
ničarji izdajatelja prednostno pravico do pre-
vzema delnic naslednjih emisij, skladno z
veljavnimi predpisi;

Druga vprašanja v zvezi z izdajo novih
delnic: nove delnice izdajatelja se izdajo po
postopku zaprte (nejavne) ponudbe v skla-
du z zakonom o trgu vrednostnih papirjev
(ponudba, ki je namenjena največ petdeset-
im vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo,
da bodo odkupile celotno izdajo). Za vpisni-
ka delnic šteje samo tista oseba, ki je delni-
ce vpisala in v celoti vplačala.

Skupščina imenuje revizorja za pregled
povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki iz sklepov št. 1 in 2 zgoraj, in sicer
družbo DR CILJ, Družba za revizijo, d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščina pooblašča nadzorni svet iz-
dajatelja, da uskladi besedilo statuta s zgo-
raj navedenimi sprejetimi sklepi št. 1 in 2 ter
izdela prečiščeno besedilo statuta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000, se ime-
nuje DR CILJ, družba za revizijo, d.o.o., iz
Ljubljane.

Gradiva in predlogi sklepov skupščine
ter vsa dokumentacija v zvezi z izdajo in
izdajateljem novih delnic, je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure v tajništvu družbe Ukanc 6, Bo-
hinjsko jezero.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupšči-
ne, vpisati v listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Žičnice Vogel, d.d., Bohinj
uprava

Ob-35458
Na podlagi VI/3 člena 37 statuta delni-

ške družbe Sora, industrija pohištva Med-
vode, d.d., Gorenjska c. 12, Medvode,
sklicujem

2. skupščino družbe,
ki bo 25. 10. 2000 ob 12.30, v jedilni-

ci, na sedežu družbe, Medvode, Gorenjska
c. 12, Medvode.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
po predlogu uprave.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skup-
ščine in verifikacijska komisija v sestavi dveh
preštevalcev glasov po predlogu uprave.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem revizorja in nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 z mnenjem revizorja po
predlogu uprave in revizorja ter mnenje nad-
zornega sveta.

3. Sklepanje o pokrivanju izgube iz leta
1999.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
krivanju izgube iz leta 1999 po predlogu
uprave.

4. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: izvoli se nadomestni član
nadzornega sveta – predstavnika delničar-
jev in se dosedanji član razreši po predlo-
gu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po

predlogu nadzornega sveta.
6. Sklepanje o višini sejnin članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o določitvi višine sejnin in povračila
stroškov nadzornega sveta.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so na dan 25. 10. 2000 vpisani v
delniško knjigo, ki jo vodi KDD, d.d., Ljub-
ljana, ali njihovi pooblaščenci, ki se morajo
izkazati s pooblastilom.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj trideset minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim poo-
blastilom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 25. 10. 2000 ob 14.30, v istem prosto-
ru. Po ponovnem zasedanju bo skupščina
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe – v
tajništvu, vsak dan od 8. do 12. ure.
Sora, industrija pohištva Medvode, d.d.

direktor

Ob-35469
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Belinka, d.d., Zasavska cesta 95,
Ljubljana, uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 23. 10. 2000 ob

14. uri, na sedežu družbe, Zasavska cesta
95, Ljubljana v dvorani Izobraževalno pro-
dajnega centra z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini v sprejem naslednji sklep: za predse-
dnika skupščine se izvoli Jože Valetič za
preštevalki glasov pa Zdenka Turčinovič in
Ivanka Žabjek.

Skupščini prisostvuje povabljena notar-
ka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Imenovanje ččlana nadzornega sveta.
Glede na to, da je članu nadzornega

sveta Janku Kastelicu na podlagi njegove
odstopne izjave z dne 26. 6. 2000 prene-
hal mandat, nadzorni svet predlaga skup-
ščini v sprejem naslednji sklep: za člana
nadzornega sveta se z mandatom do 30. 6.
2001 imenuje Metka Kandrič.

3. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini v sprejem naslednji sklep: črta se dru-
gi odstavek 6.9. točke statuta, ki se glasi:
“Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli
razloga preneha mandat, se najkasneje v 4
mesecih izvedejo nadomestne volitve.”

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana vsak
delovnik med 9. in 11. uro, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 16. 10. 2000 in so svojo udeležbo na-
javili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 20. 10.
2000, kakor tudi njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mora-
jo do prej navedenega roka predložiti družbi
tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma do-
kument o zakonitem zastopstvu delničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Belinka, d.d., Ljubljana
uprava

mag. Silvo Svete

Ob-35527
Na podlagi 39. člena statuta družbe Isk-

ra SEM, Elementi za elektroniko, d.d., Ljub-
ljana, uprava sklicuje

4. redno letno skupščino
delničarjev družbe Iskra SEM, Elementi

za elektroniko, d.d., Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 403,

ki bo 25. 10. 2000 ob 15. uri, v prostorih
družbe na Cesti dveh cesarjev 403 v Ljubljani.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,

izvoli predsedujočega in dva preštevalca
glasov.

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

3. Potrditev revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijsko družbo za leto 2000
imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta.
5. Odpoklic dosedanjih in imenovanje

novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dosedanjim članom nad-

zornega sveta preneha mandat in se imenu-
jeta dva nova člana, in sicer:

– Mrkun Slavica,
– Pompe Igor.
Svet delavcev je imenoval Bezek Ivana

kot tretjega člana NS.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na voljo v tajništvu družbe v Ljubljani,
Cesta dveh cesarjev 403, vsak delovnik od
10. do 12. ure, od dneva objave do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne ob 16. uri, v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra SEM, Elementi za elektroniko,
d.d.

uprava

Ob-35531
Uprava s soglasjem nadzornega sveta,

na podlagi 45. člena statuta družbe, sklicu-
je

drugo skupščino
delniške družbe Liko Holding, družba

pooblaščenka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2000,

ob 15. uri, v menzi v Verdu 107.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Andreja Šebenika, za prešte-
valca glasov se izvolita Anka Zakrajšek in
Mojca Koščak Habat. Za notarko se potrdi
Dušico Berden.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

4. Odločanje o sklepu o izgubi za leto
1999.

Predlog sklepa: izguba za leto 1999 v
znesku 51,489.000 SIT ostaja začasno ne-
pokrita.

5. Odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za revizijo raču-

novodskih izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 2000 se imenuje revizij-
sko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 1999, ki ga je podala uprava
družbe Liko Vrhnika, d.d.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na z letnim poročilom za leto 1999, ki ga je
podala uprava družbe Liko Vrhnika, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo imetniki navadnih imenskih delnic
razreda A in prednostnih delnic razreda B,
ki so deset dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo in se najmanj tri dni
pred zasedanjem pisno prijavijo za udelež-
bo na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in deponirano na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 15.30 v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Tedaj bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.

Delničarje prosimo, da se zaradi razdeli-
tve glasovnic zglasijo pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Liko Holding, d.d., Vrhnika
uprava
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Ob-35529
Uprava s soglasjem nadzornega sveta,

na podlagi 36. člena statuta delniške druž-
be sklicuje

peto skupščino
delniške družbe Liko, lesna industrija

Vrhnika, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. oktobra 2000 ob

16. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Verd
100a, Vrhnika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Andreja Šebenika, za prešte-
valki glasov se izvolita Anka Zakrajšek in
Mojca Koščak Habat. Za notarko se potrdi
Dušico Berden.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 1999.

4. Odločanje o sklepu o izgubi za leto
1999.

Predlog sklepa: izguba za leto 1999 v
znesku 115,513.000 SIT ostaja začasno
nepokrita.

5. Odločanje o sklepu o dobičku in izgu-
bi za leti 1993 in 1994.

Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz leta 1993 v znesku 48,919.573,30 SIT
in revalorizacijski popravek nerazporejene-
ga dobička iz leta 1993 v znesku
37,609.924,50 SIT, to je v skupnem zne-
sku 86,529.497,80 SIT, se razporedi v re-
zerve družbe.

Nepokrita izguba odvisnih družb iz leta
1993 v znesku 108,517.407,41 SIT in re-
valorizacijski popravek v znesku
53,736.882,30 SIT, to je v skupnem zne-
sku 162,254.289,71 SIT, se pokriva iz re-
valorizacijskih rezerv.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1994 v
znesku 106,784.221 SIT in revalorizacijski
popravek nerazporejenega dobička iz leta
1994 v znesku 52,878.623,40 SIT, to je v
skupnem znesku 159,662.844,40 SIT, se
razporedi v rezerve družbe.

Nepokrita izguba odvisnih družb iz leta
1994 v znesku 95,403.703,10 SIT in reva-
lorizacijski popravek v znesku
47,243.089,30 SIT, to je v skupnem zne-
sku 142,646.792,40 SIT, se pokriva iz re-
valorizacije rezerv.

6. Odločanje o sklepu o izgubi iz let
1995 in 1996.

Predlog sklepa: do sedaj še ne pokrit
del izgube za leto 1995 v znesku
1,301.329 SIT in revalorizacijski popravek
izgube iz leta 1995 v znesku
59,821.564,30 SIT, to je v skupnem zne-
sku 61,122.893,30 SIT, se pokriva iz reva-
lorizacije rezerv.

Nepokriti revalorizacijski popravek izgu-
be iz leta 1996 v znesku 53,297.626,50
SIT, se pokriva iz revalorizacije rezerv.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za revizijo računovodskih izkazov za leti
2000 in 2001.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leti 2000 in 2001 se imenu-

je revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
prejmejo sejnino v višini:

– predsednik 500 DEM na sejo,
– člani 400 DEM na sejo.
Če je posamezni član nadzornega sveta

zaposlen v družbi Liko, mu pripada sejnina v
višini 50% sejnine, določene v prvem od-
stavku tega sklepa.

Tako določene sejnine se izplačujejo od
prve skupščine, to je od 19. 12. 1996, do
pete skupščine.

Od pete skupščine dalje pa znašajo sej-
nine:

– za predsednika 500 DEM na sejo,
– za člane 400 DEM na sejo.
Sejnine se izplačujejo v tolarski protivre-

dnosti, obračunano po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zakonitem zastopniku,
in sicer z glasovnicami, ki jih prejme delni-
čar ob vstopu v sejno sobo.

Skupščina bo sklepčna, če bo zasto-
panega vsaj 15% osnovnega kapitala. V
primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skupščina istega dne ob 17. uri, v is-
tem prostoru in z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.

Delničarje prosimo, da se zaradi razdeli-
tve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe pol
ure pred pričetkom skupščine.

Liko Vrhnika, d.d., Vrhnika
uprava

Ob-35532
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.

člena statuta delniške družbe ETP, elektro-
tehniško podjetje za engineering, trgovino,
proizvodnjo Kranj d.d., Mirka Vadnova 11,
Kranj

3. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,

ki bo v četrtek, 26. 10. 2000 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadno-
va 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se imenujejo: predsednik skupšči-
ne, dva preštevalca glasov in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se potrdi predlagani dnev-
ni red 3. seje skupščine ETP Kranj, d.d.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 1999 z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe

za leto 1999 skupaj z revizorjevim poroči-
lom.

4. Delitev dobička za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se dobiček iz
poslovnega leta 1999 v višini 2,050.106,47
SIT nameni za pokrivanje izgube iz poslov-
nega leta 1997.

5. Delitev dobička iz poslovnih let 1993,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se dobiček iz
poslovnih let 1993, 1995 in 1996 nameni
za pokrivanje izgube iz nerevaloriziranega
osnovnega kapitala iz leta 1993 in premalo
revaloriziranih dobičkov iz obdobja 1993
do 1996.

6. Pokrivanje revalorizirane izgube iz po-
slovnega leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se revalorizira-
na izguba iz poslovnega leta 1997 pokrije v
predlagani obliki.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2000 imenuje revizijska
družba Constantia MT & D, d.o.o., Ljublja-
na.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe od dneva sklica skupščine in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12.ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi družbe, in
sicer v roku 7 dni od dnevne objave sklica.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in po-
sredovani na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi eno urni odmor, po ka-
terem se skupščina ponovi. Skupščina bo
v drugem sklicu veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

ETP Kranj, d.d.
uprava

Ob-35534
Na podlagi točke 6.b. statuta delniške

družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem

4. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 26. 10. 2000 ob 15. uri,

na Jesenicah, Industrijska 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter imenovanje predsednika skupšči-
ne, preštevalca glasov in notarja.
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Predlog sklepa uprave:
– za predsednika skupščine se imenuje

Silva Drobnak,
– za preštevalko glasov se imenuje Moj-

ca Smolej,
– za notarko se imenuje notarka Nada

Svetina.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1999.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: letno poročilo za leto 1999 se sprej-
me v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: dobiček leta 1999 v višini 47.167,42
SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina za revizorja družbe imenuje družbo
Podboršek, revizijska hiša, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 22.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem vsak delav-
nik od 9. do 11. ure, pri Smolej Mojci na
sedežu firme na Industrijski 1a.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, vpisani na dan 23. 10. 2000 v delni-
ško knjigo, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana.

Vsako udeležbo na skupščini morajo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti naj-
kasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se de-
ponirajo na sedežu družbe.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje taj-
no. Vsak delničar ali pooblaščenec prevza-
me glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Plinstal, d.d., Jesenice
uprava

Št. 5229 Ob-35621
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicu-
je uprava družbe

2. redno skupščino družbe
Turboinštitut, Inštitut za turbinske

stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7,
ki bo v sredo, dne 25. 10. 2000 ob

13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Rov-
šnikova 7.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Tea Zdešar Povalej.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Poročilo o poslovanju za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1999.

3. Odločanje o rezultatih poslovanja za
leto 1999.

Predlog sklepa: dobiček po revidirani bi-
lanci za poslovno leto 1999 v višini
803.912,25 SIT se na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta upo-
rabi za pokrivanje izgube iz preteklih let, ki
revalorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
213,301.433,82 SIT, tako da ostane ne-
pokrita izguba iz preteklih let
212,497.521,57 SIT.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000 se ime-
nuje revizorska hiša Iteo – Abeceda, d.o.o.,
Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 20%, za predsednika pa
30% povprečne neto plače vseh zaposlenih
v družbi za pretekli mesec, preračunano na
176 ur.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4.
pa le nadzorni svet.

Delničarje morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udelež-
bo in uresničevanje glasovalne pravice.

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.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja dru-
žbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
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.

Turboinštitut
Inštitut za turbinske stroje d.d.

uprava

Ob-35555
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,

Ljubljana, Vojkova 63, sklicuje

18. redno zasedanje skupščine
delničarjev,

ki bo v torek, 24. 10. 2000 ob 14. uri v
poslovnih prostorih Korone, Vojkova 63, v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika tega zasedanja skupščine Boštjana
Škorjaka in za preštevalko glasov Jasno Ka-
menarić. Skupščini prisostvuje povabljeni
notar Jože Dernovšek iz Ljubljane.

3. Poročilo direktorja o poslovanju druž-
be v letu 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo direktorja o poslovanju družbe v letu
1999.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Na podlagi mnenja uprave in na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta, pred-
lagamo naslednji sklep: skupščina sprejme
letno poročilo za leto 1999.

5. Razporeditev dobička iz let 1998 in
1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: nerazporejeni revalorizirani čisti do-
biček iz leta 1998 v znesku
1,228.217,65.SIT se razporedi v rezerve.
Čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
1,588.000 SIT pa ostane nerazporejen.

6. Plan družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan

poslovanja družbe za leto 2000.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in

nadzorni svet.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko

dobijo delničarji na vpogled na sedežu dru-
žbe vsak delovni dan po predhodni najavi.

Delničarje pozivamo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu
pol ure pred pričetkom zasedanja in s tem
potrdijo prisotnost.

Delničarje naprošamo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi družbe pi-
sno v roku 8 dni po prejemu sklica.

V skladu z 9. členom statuta družbe
skupščina veljavno odloča, če so na zase-
danju prisotni delničarji z glasovalno pravi-
co, ki predstavlja več kot polovico celotne-
ga osnovnega kapitala družbe. V primeru,
da skuščina ne bi bila sklepčna, bo ponov-
no zasedanje isti dan, ob 15. uri na istem
kraju. Takrat bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na število prisotnih delničarjev.

Korona inženiring, d.d., Ljubljana
dr. Boštjan Strmčnik,

direktor

Ob-35556
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Ti-

skarna Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tržaška
42, uprava sklicuje

2. redno sejo skupščine
Tiskarna Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 26. 10. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška 42, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine Branka Nef-

fat,
– preštevalki glasov Mileno Zavrtanik, Ol-

go Rus.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:

Nada Kumar.
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2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1999 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-
nega čistega dobička iz preteklih let in ugo-
tovitvi in razporeditvi čistega dobička leta
1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) nerazporejeni dobiček iz preteklih let
v višini 943.064,98 SIT in revalorizacijski
popravek dobička v višini 366.357,04 SIT
ter nerazporejen dobiček iz leta 1998 v viši-
ni 20,604.687,35 SIT in revalorizacijski po-
pravek dobička v višini 1,665.472,31 SIT,
skupaj 23,579.581,68 SIT se v celoti izpla-
ča delničarjem za dividende, to je 123,78
SIT bruto dividende na delnico.

Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri Klirinško depotni
družbi, d.d., kot imetniki delnic pet dni pred
izplačilom dividend. Do izplačila dividend
niso upravičeni delničarji pripojene družbe
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.

Dividende se bodo začele izplačevati naj-
kasneje do 31. 12. 2000;

b) čisti dobiček poslovnega leta 1999
znaša 40,384.114,80 SIT in se razporedi v
višini:

– 20,000.000 SIT v rezerve družbe,
– 973.977,59 SIT se izplača upravi –

direktorju družbe in predsedniku ter članom
nadzornega sveta kot udeležba na dobičku
družbe,

– 19,410.137,21 SIT čistega dobička
ostaja nerazporejenega.

4. Združitev s pripojitvijo družbe Tiskar-
na Tone Tomšič, d.d., k družbi Tiskarna
Ljubljana, d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:

4.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d., k
družbi Tiskarna Ljubljana, d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d., k druž-
bi Tiskarna Ljubljana, d.d., s poročilom upra-
ve in revizijskim poročilom o pripojitvi, ki ga
je izdelal pooblaščeni revizor Podboršek,
revizijska družba, d.o.o., Ljubljana, v prilo-
ženem besedilu.

4.2. Sprejem sklepa o potrditvi Pogod-
be o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna
Tone Tomšič, d.d., k družbi Tiskarna Ljub-
ljana, d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone
Tomšič, d.d., k družbi Tiskarna Ljubljana,
d.d.

4.3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Osnovni kapital Tiskarna Ljubljana, d.d.,
se z izvedbo združitve s pripojitvijo poveča
največ za 58,719.000 SIT na
249,202.000 SIT. Iz povečanega osnov-
nega kapitala se izda največ 58.719 del-

nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in
skupno nominalno vrednostjo vseh delnic
58,719.000 SIT. Vse novo izdalne delnice
so imenske in bodo imele oznako G. Nji-
hovim imetnikom dajo enaka upravičenja
in naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi, d.d.

Delnice, ki se izdajo pri povečanju kapi-
tala zaradi združitve s pripojitvijo, se izročijo
tistim delničarjem družbe Tiskarne Tone
Tomšič, d.d., ki bodo na dan vpisa združitve
s pripojitvijo pri prevzemni družbi v sodni
register vpisani kot delničarji prevzete druž-
be Tiskarna Tone Tomšič, d.d., v delniški
knjigi. Novo izdane delnice pridobijo delni-
čarji prevzete družbe v zameno za delnice,
ki so jih imeli v prevzeti družbi, ki z združitvi-
jo s pripojitvijo preneha.

Delnice se izročijo delničarjem prevzete
družbe po menjalnem razmerju iz pripojitve-
ne pogodbe. Delničarjem se, kjer ne bo
mogoče izplačati cele delnice, razlika izpla-
ča v denarju iz premoženja prevzemne dru-
žbe.

Ta sklep ob povečanju osnovnega kapi-
tala velja pod pogojem, da pride do realiza-
cije združitve s pripojitvijo pri prevzeti družbi
Tiskarna Tone Tomšič, d.d., ter do registra-
cije združitve s pripojitvijo po sedežu pre-
vzemne družbe.

4.4. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.

Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:

a) 3.1. točka statuta se spremeni in pra-
vilno glasi: osnovni kapital družbe znaša
249,202.000 SIT in je razdeljen na
249.202 navadne prosto prenosljive imen-
ske delnice z nominalno vrednostjo 1.000
SIT.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

b) 3.2. točka statuta se spremeni in pra-
vilno glasi: vse delnice so delnice enega
razreda v smislu 178. člena ZGD in se med
seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih
njihovim imetnikom določa zakon. Osnovni
kapital je razdeljen na delnice naslednjih
oznak:

– Setev, d.d., pooblaščena investicijska
družba, ima 24.816 navadnih delnic z oz-
nako A prve izdaje, v skupni nominalni vre-
dnosti 24,816.000 SIT, kar predstavlja
9,96% osnovnega kapitala;

– Trgatev, d.d., ima 16.355 navadnih
delnic z oznako A prve izdaje, v skupni no-
minalni vrednosti 16,355.000 SIT, kar pred-
stavlja 6,56% osnovnega kapitala;

– Plod, d.d., pooblaščena investicijska
družba, ima 33.084 navadnih delnic z oz-

nako A prve izdaje, v skupni nominalni vre-
dnosti 33,084.000 SIT, kar predstavlja
13,28% osnovnega kapitala;

– upravičenci iz interne razdelitve imajo
34.663 delnic z oznako B izdalo začasnice
za, v skupni nominalni vrednosti
34,663.000 SIT, kar predstavlja 13,91%
osnovnega kapitala;

– udeleženci notranjega odkupa imajo
30.356 delnic z oznako C, v skupni nomi-
nalni vrednosti 30,356.000 SIT, kar pred-
stavlja 12,18% osnovnega kapitala;

– Slovenska razvojna družba ima 42.255
navadnih delnic z oznako E prve izdaje, v
skupni nominalni vrednosti 42,255.000 SIT,
kar predstavlja 16,96% osnovnega kapita-
la;

– denacionalizacijski upravičenci imajo
8.954 delnic z oznako G, v skupni nominal-
ni vrednosti 8,954.000 SIT, kar predstavlja
3,59% osnovnega kapitala;

– delničarji pripojene Tiskarne Tone
Tomšič, d.d., imajo 58.719 delnic z oznako
G, v skupni nominalni vrednosti 58,719.000
SIT, kar predstavlja 23,56% osnovnega ka-
pitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Podboršek,
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljublja-
na.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja 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 uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov.

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.

Tiskarna Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor: Zvone Novak, inž.
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Ob-35619
Uprava delniške družbe Planika Kranj,

d.d. na podlagi 44. člena statuta družbe
sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 10. 2000

ob 13. uri na sedežu delniške družbe v Kra-
nju, Savska loka 21, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklep-
čnost skupščine in izvolijo delovna telesa
skupščine in sicer predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov.

2. Informacija o stanju v Planiki Kranj,
d.d.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se infor-
macija o stanju v Planiki Kranj, d.d.

3. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave

in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme poslovno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999 z
mnenjem revizorja v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz preteklih poslovnih let in iz
leta 1999.

Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta skupščina družbe sprejme, na pod-
lagi revizijskega poročila , sklep o pokriva-
nju izgube iz preteklih let, ki na dan 31. 12.
1999 znaša 153,467.735 SIT, in iz leta
1999, ki na dan 31. 12. 1999 znaša
1.327,834.304,60 SIT, v breme rezerv v
višini 8.795 SIT in v breme revalorizacijske-
ga popravka kapitala v višini
282,251.612,90 SIT, tako da ostane ne-
pokrita izguba še 1.199,041.631,70 SIT.

5. Obravnava in sprejem sklepa o poe-
nostavljenem zmanjšanju osnovnega kapi-
tala in oblikovanju rezerv.

Predlog sklepa št. 5: po predlogu upra-
ve in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta se z namenom pokrivanja preo-
stale izgube v višini 1.199,041.631,70 SIT
izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala z zmanjšanjem nominalnega zne-
ska delnic.

Osnovni kapital na dan 31. 12. 1999
znaša 5.270,076.000 SIT, kar predstavlja
2,635.038 navadnih delnic z nominalno vre-
dnostjo 2.000 SIT.

Osnovni kapital se zmanjša za
2.635,038.000 SIT.

Novi osnovni kapital družbe znaša
2.635,038.000 SIT, ki je razdeljen na
2,635.038 navadnih imenskih delnic, z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT. Oblikujejo
se rezerve v višini 1.435,996.368,30 SIT.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 6: skupščina sprejme

spremembe statuta delniške družbe v pred-
laganem besedilu. Za uskladitev statuta s
sprejetimi sklepi skupščine, skupščina poo-
blašča nadzorni svet.

7. Predlog za prodajo znatnega dela pre-
moženja.

Predlog sklepa št. 7: na predlog uprave
skupščina sprejme sklep o prodaji zazida-
nega stavbnega zemljišča, ki obsega ne-
premičnine, vpisane v zemljiški knjigi Okraj-

nega sodišča v Kranju, vl. št. 328, 377 in
471, k.o. Drulovka, v skupni izmeri 73.525
m2 na lokaciji Savska loka 21, Kranj za fik-
sno ceno 25,000.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, plačljivo v štirih zapore-
dnih obrokih in z rokom izročitve vseh ne-
premičnin v last in posest kupcu v treh letih
po podpisu kupoprodajne pogodbe.

8. Odpoklic in izvolitev novega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa št. 8: mag. Franca Mli-
narja, člana nadzornega sveta, predstavni-
ka Gorenjske banke d.d., se na predlog
Gorenjske banke d.d. odpokliče. Za nove-
ga člana nadzornega sveta, predstavnika
Gorenjske banke d.d., se izvoli Bojana Man-
diča.

9. Seznanitev skupščine z novo imeno-
vanim članom nadzornega sveta – predstav-
nikom delavcev.

Predlog sklepa št. 9: skupščina se sez-
nani z imenovanjem Tomažin Jožeta, člana
nadzornega sveta družbe, predstavnika za-
poslenih, namesto Antona Grosa, doseda-
njega člana nadzornega sveta, predstavnika
zaposlenih v družbi.

10. Imenovanje revizorja družbe za revi-
diranje poslovanja in izkazov družbe za leto
2000.

Predlog sklepa št. 10: skupščina za po-
slovno leto 2000 za revidiranje poslovnih
izkazov imenuje revizijsko hišo Pricewater-
house Coopers, d.d., Ljubljana.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko
za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo
pooblasti s pisnim pooblastilom, ki ga de-
ponira na sedežu družbe najkasneje do
vključno 20. 10. 2000.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
prijavi svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje do vključno 20. 10.
2000, sicer delničar izgubi pravico do ude-
ležbe na skupščini.

Gradivo, vključno s predlaganimi spre-
membami in dopolnitvami statuta za 4. sejo
skupščine je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe vsak delovni dan po objavi skli-
ca skupščine, od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri, v istih prostorih. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Planika Kranj d.d.
uprava družbe

predsednik uprave
Milan Bajželj

Št. 305760 Ob-35622
Na podlagi 10. člena statuta delniške

družbe PAP Telematika d.d., Ljubljana in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, sklicuje uprava

6. sejo skupščine
delniške družbe PAP Telematika, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v četrtek, 26. oktobra 2000, ob

10. uri na sedežu družbe, na Pivovarniški 6
v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Jure Prebil, za preštevalca glasov
pa Dušan Butinar in Andrej Čevka.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
poslovno leto od 1. 4. 1999 do 31. 3.
2000, z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe za poslovno
leto od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000, z mne-
njem revizorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za poslovno leto 1999/2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček za poslovno leto 1999/2000 v višini
21,481.804,36 SIT razporedi tako, da se
50% čistega dobička v višini
10.740.902,18 SIT razporedi v rezerve,
medtem ko 50% v višini 10,740.902,18
SIT ostane kot nerazdeljeni dobiček.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001,
imenuje LM Veritas, d.o.o., Ljubljana.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe PAP Telematika.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
sprememb in dopolnitev statuta delniške
družbe PAP Telematika, v predlagani vsebi-
ni.

6. Obravnava in določitev višine nagrad
predsedniku, namestniku in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se določi mesečna sejnina za člane
nadzornega sveta v višini 35.000 SIT neto,
za namestnika v višini 54.000 SIT neto in za
predsednika v višini 72.000 SIT neto.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci.
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 pred sejo skupščine pisno prija-
vili svojo udeležbo na sedežu družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine in
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne.Pooblaščenci in zastopniki morajo poleg
pisne najave za udeležbo na skupščini, pri-
ložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali zakoni-
tem zastopanju.

Udeleženci se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu delniške družbe PAP Te-
lematika, pol ure pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo udelež-
bo in prejem glasovnic.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve sklica skupščine do vključno dneva za-
sedanja skupščine.
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Delničarji lahko v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine podajo upravi more-
bitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda.Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazlože-
ni. Uprava in nadzorni svet bosta o pred-
logih sprejela svoja stališča najkasneje 12
dni po sklicu skupščine in z njimi seznani-
la delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 30 minut za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

PAP Telematika, d.d., Ljubljana
uprava

generalni direktor
Zvone Zupan

Št. 336 Ob-35623
Na podlagi 10. točke statuta delniške

družbe INTES Mlin in testenine d.d. Mari-
bor, Meljska cesta 19, vabi uprava družbe
delničarje na

sejo skupščine
družbe INTES Mlin in testenine d.d.

Maribor,
ki bo v četrtek, dne 26. 10. 2000 s pri-

četkom ob 11. uri v sejni sobi družbe na
Meljski cesti 19 v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo Peklar, za preštevalca glasov se
imenujeta Matjaž Košir in Dušan Martič. No-
tar na skupščini bo Stanislav Bohinc.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska družba RIPRO d.o.o Velenje.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 1999 z mnenjem revizorja.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: izguba iz poslovnega leta 1999, ki zna-
ša 193,018.849,21 SIT, se pokrije iz sred-
stev rezerv v višini 31,437.612,56 SIT, re-
valorizacijskega popravka sredstev rezerv v
višini 6,569.190,15 SIT in revalorizacijske-
ga popravka osnovnega kapitala v višini
155,012.046,50 SIT.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno napovejo na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 12. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Delovno gradivo bo po objavi sklica skup-
ščine na vpogled na sedežu družbe do seje
skupščine vsak delavnik od 9. do 12. ure.

INTES Mlin in testenine d.d.
uprava družbe

Št. 0008314 Ob-35633
Na podlagi statuta delniške družbe Po-

djetja za urejanje hudournikov, d.d., Haj-
drihova 28, Ljubljana, sklicujemo

4. skupščino delničarjev,
ki bo dne 25. 10. 2000 ob 13. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Vido Vrhunec in Mojco Černe. Na
seji bo prisotna notarka Dušica Berden.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, skupščina sprejme letno poročilo za leto
1999 z mnenjem revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1999 v višini 78,443.000 SIT
ostane nerazporejen.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe v poslovnih
prostorih tajništva vsak delavnik od 10. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 8. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščino je prispela na sedež druž-
be najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi
mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po ob-

javi sklica skupščine, podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava
in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v roku desetih dni po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila del-
ničarje z objavo v Uradnem listu RS.

Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.,
Ljubljana

uprava

Ob-35662
Na podlagi 18. člena statuta delniške

družbe Emona blagovni center – plus, druž-
ba pooblaščenka, d.d., Ljubljana in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

II. sejo skupščine
delniške družbe Emona blagovni

center – plus, družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 27. oktobra 2000, ob
14. uri, na sedežu družbe Emona blagovni
center – plus, družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gor-
jup in verifikacijsko komisijo v sestavi Ana
Pahulje-Senečič kot predsednica in Danica
Jovanovič ter Jana Por kot preštevalki gla-
sov.

Seji prisostvuje vabljen notar Andrej
Škrk.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe
Emona blagovni center – plus, družba poo-
blaščenka, d.d., Ljubljana za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi nerazporejenega dobička za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da nerazporejen čisti dobi-
ček za poslovno leto 1999, ki na dan
31. 12. 1999 znaša 335.180,09 SIT, osta-
ne nerazporjen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi presežka vplačanega kapitala.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se vplačani presežek ka-
pitala po stanju na dan 1. 1. 2000 v znesku
663,346.448,05 SIT dne 1. 1. 2000 od-
vede v rezerve družbe. Revalorizacijski po-
pravek vplačanega presežka kapitala po sta-
nju na dan 1. 1. 2000 v znesku
38,019.900,09 SIT se dne 1. 1. 2000 od-
vede v revalorizacijski popravek rezerv.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijsko hišo Pod-
boršek, Revizijska družba k.d. iz Ljubljane,
Ulica Gradnikove brigade 4.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno poši-
ljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v registrirni pisarni uprave druž-
be Emona blagovni center – plus, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Šmartinska
cesta 130, 1000 Ljubljana in so vpisani v
delniško knjigo družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. Pri vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z gla-
sovnicami.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci pa še s pisnim poobla-
stilom, ki se hrani pri upravi družbe; zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega re-
gistra. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine 30 minut za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

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 družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Ljubljani Šmartinska cesta
130, vsak delavnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana

uprava – direktorica
Zdenka Repič, univ. dipl. ek.

Ob-35568
Na podlagi 30. člena statuta SPL – druž-

be pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL –
družbe pooblaščenke, d.d. Ljubljana, Fran-
kopanska 18 a, delničarje na

4. sejo skupščine
SPL – družbe pooblaščenke, d.d.,

Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v sredo, 25. 10. 2000 ob 12. uri,

v prostorih družbe SPL, d.d. na Frankopan-
ski 18a, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega no-

tarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli odvetnica Bo-
jana Potočan, dipl. jur, za preštevalki glasov
pa Darja Pugelj in Darinka Suhadolc.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu SPL – družbe pooblaščenke, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
SPL – družbe pooblaščenke, d.d., v pred-
laganem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., se sprejme
uporaba dobička v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., za leto 2000
imenuje Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo zastopniki

in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo

svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti
družbi pooblaščenki vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne
lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke Frankopanska 18a
Ljubljana, v sobi št. 408/IV, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skup-
ščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na višino zastopanega kapitala.

SPL – družba pooblaščenka, d.d.
uprava

Ob-35674
Direktor Trdnjave, pooblaščene investi-

cijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova 1a,
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in 10. točke statuta Trdnjave, poo-
blaščene investicijske družbe, d.d., Vele-
nje, sklicuje

7. skupščino delničarjev
Trdnjave, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Velenje,
ki bo v četrtek 26. 10. 2000, ob 12. uri,

na sedežu družbe, Prešernova 1a, Velenje.
Za sejo skupščine predlagam naslednji

dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz
Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita
Maja Lejič in Igor Petrovič. Skupščini pri-
sostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za poslovno leto 1999,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za poslovno leto 1999, skupaj z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta zavrača revizijsko
poročilo za poslovno leto 1999 v naslednjih
točkah:

– 8.5. – Revalorizacijski izid po reviziji,
– 8.6. – Celotni in čisti dobiček (izguba)

po reviziji,
– 8.15. – Kapital po reviziji,
– 9.4.0. – Posebno mnenje za potrebe

obveščanja javnosti.
V ostalih točkah skupščina sprejme revi-

zijsko poročilo za poslovno leto 1999, sku-
paj z mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-
vizorja, ki pregleda poslovanje in računovod-
ske izkaze družbe za leto 2000, revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pred-

laganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, na Prešernovi
1a, v Velenju, vsak torek in četrtek med 10.
in 12. uro, od dneva objave sklica skupšči-
ne do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan
16. 10. 2000 in ki bodo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do
22. 10. 2000, pisno prijavili udeležbo na
skupščini družbe s priporočeno pošiljko, na-
slovljeno na PDU Pulsar d.o.o., Štefanova
13a, 1000 Ljubljana. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi pri-
loženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne
osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega
registra oziroma predlog za vpis v sodni
register iz katerega je razvidna oseba, poo-
blaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe sprejme skupščina z večino

oddanih glasov.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12.30, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega osnovnega kapitala družbe.

direktor PID Trdnjava d.d., Velenje
Zvonko Zupanič

Ob-35675
Direktor Trdnjave 1, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova
1a, na podlagi določil zakona o gospodar-
skih družbah in 10. točke statuta Trdnjave
1, pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Velenje, sklicuje

5. skupščino delničarjev
Trdnjave 1, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Velenje,
ki bo v četrtek 26. 10. 2000, ob 11. uri,

na sedežu družbe, Prešernova 1a, Velenje.
Za sejo skupščine predlagam naslednji

dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz
Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita
Maja Lejič in Igor Petrovič. Skupščini pri-
sostvuje notar Avgust Ribič iz Velenja.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za poslovno leto 1999,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za poslovno leto 1999, skupaj z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta zavrača revizijsko
poročilo za poslovno leto 1999 v naslednjih
točkah:

– 8.4. – Revalorizacijski izid po reviziji,
– 8.6. – Celotna in čista izguba po revi-

ziji,
– 8.13. – Ugotovljen kapital po reviziji,
– 9.4.0. – Posebno mnenje za potrebe

obveščanja javnosti.
V ostalih točkah skupščina sprejme revi-

zijsko poročilo za poslovno leto 1999, sku-
paj z mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1995.

Predlog sklepa: izguba iz leta 1995 v
znesku 25,875.373,07 SIT se pokrije v bre-
me revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala.

5. Sprejem sklepa o preoblikovanju v re-
dno delniško družbo.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o preoblikovanju v redno delniško druž-
bo kot sledi:

5.1. Spremeni se firma družbe tako, da
se glasi: Trdnjava 1 Holding, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d., Vele-
nje . Skrajšana firma družbe je: Trdnjava 1
Holding, d.d., Velenje.

5.2. Dejavnosti družbe se nadomestijo z
novimi dejavnostmi:

– J/65.21 finančni zakup (leasing),
– J/67.13 druge pomožne dejavnosti

povezane s finančnim posredništvom,
– K/70.11 organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg,
– K/70.12 trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin

v najem,
– K/70.30 poslovanje z nepremičnina-

mi za plačilo ali po pogodbi,
– K/74.14 podjetniško in poslovno sve-

tovanje,
– K/74.15 dejavnost holdingov.
5.3. Skupščina sprejme predlagane

spremembe statuta.
5.4. Delničarjem družbe PID Trdnjava 1

d.d., Velenje , ki bodo na zadnji dan 8-dnev-
nega roka, šteto od vpisa preoblikovanja v
sodni register, vpisani v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev kot
imetniki delnic PID Trdnjava 1 d.d., Velenje
, se bodo njihove delnice z nominalno vre-
dnostjo 100 SIT zaradi uskladitve z nomi-
nalno vrednostjo kot jo določa zakon o go-
spodarskih družbah, zamenjale za nove del-
nice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, po

menjalnem razmerju 10 starih delnic za eno
novo delnico.

5.5. Delničar družbe PID Trdnjava 1 d.d.,
Velenje ima pravico do zamenjave števila
delnic družbe PID Trdnjava 1 d.d., Velenje ,
ki se določi tako, da se število delnic, kate-
rih imetnik je, zaokroži na prvo najbližje šte-
vilo, ki je deljivo z 10. Pri zaokroževanju se
število delnic, ki se konča na 1, 2, 3, 4 in 5
zaokroži navzdol, število delnic, ki se konča
na 6, 7, 8 in 9 pa se zaokroži navzgor.

5.6. Končna višina osnovnega kapitala
je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
potrebno zagotoviti delničarjem družbe Trd-
njava 1 Holding d.d., Velenje , v skladu z
menjalnim razmerjem iz točke 5.4. tega
sklepa in načinom zaokroževanja iz točke
5.5. tega sklepa, pomnoženim z nominal-
nim zneskom delnic družbe Trdnjava 1 Hol-
ding d.d., Velenje.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po zamenjavi delnic zaradi izvedbe preobli-
kovanja, uskladi besedilo statuta s končno
višino osnovnega kapitala iz prejšnjega od-
stavka.

5.7. Sklep o preoblikovanju stopi v ve-
ljavo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.

5.8. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agenci-
je za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v so-
dni register.

6. Sprejem sprememb poslovnika o de-
lu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe poslovnika o delu skup-
ščine.

7. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja, ki pregleda poslovanje in računo-
vodske izkaze družbe za leto 2000, revizij-
sko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljublja-
na.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pred-

laganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, na Prešernovi
1a, v Velenju, vsak torek in četrtek med 10.
in 12. uro, od dneva objave sklica skupšči-
ne do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan
zasedanja skupščine in ki bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do
22. 10. 2000, pisno prijavili udeležbo na
skupščini družbe s priporočeno pošiljko, na-
slovljeno na PDU Pulsar d.o.o., Štefanova
13a, 1000 Ljubljana. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi pri-
loženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne
osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega
registra oziroma predlog za vpis v sodni
register iz katerega je razvidna oseba, poo-
blaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 5.2. in

5.3. točko dnevnega reda, sprejme skup-
ščina z večino oddanih glasov. Za sprejem
sklepa o spremembi dejavnosti in sklepa o
spremembah statuta je potrebna tričetrtin-
ska (3/4) večina pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.

Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11.30, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega osnovnega kapitala družbe.

direktor PID Trdnjava 1 d.d., Velenje
Zvonko Zupanič

Ob-35706
Na podlagi 38. člena statuta delniške

družbe PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.,
Stara cesta 25, Kranj, vabi uprava družbe
delničarje na

sejo skupščine
družbe PPC Gorenjski sejem Kranj,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. 10. 2000 s pri-

četkom ob 12. uri v prostorih družbe, Stara
cesta 25, Kranj.

Predlog dnevnega reda
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: »Imenujejo se organi skupščine po
predlogu uprave družbe.«

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarke Duše Trobec Bučan.

II. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: »Sprejmejo se predlagane spremembe
statuta.«.

III. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: »Družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 10% osnovnega kapitala za na-
mene opredeljene v 240. členu zakona o
gospodarskih družbah. Vir za oblikovanje
sklada lastnih delnic so proste rezerve druž-
be.«

IV. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa 4.1.: na predlog nadzor-
nega sveta se sprejme naslednji sklep: »Na
podlagi odstopnih izjav se razrešita člana
nadzornega sveta Marjan Dovč in Nataša
Mahne.«.

Predlog sklepa 4.2.: na predlog nadzor-
nega sveta se sprejme naslednji sklep: »Od-
pokliče se članica nadzornega sveta Darka
Rozman.«

Predlog sklepa 4.3.: na predlog nadzor-
nega sveta se sprejme naslednji sklep: »Za
člane nadzornega sveta se imenujejo Mirko
Tuš, Matjaž Pavčič in Darka Rozman. Novi
člani nadzornega sveta so imenovani za
mandatno obdobje štirih let. Mandat začne
teči z dnem 23. 10. 2000.«
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Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino in pred-
log sprememb Statuta družbe je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane eno uro po predvidenem prvot-
nem sklicu. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

PPC Gorenjski sejem Kranj, d.d.
uprava družbe

Objava sklepov skupščine

Št. 782/2000 Ob-35701
Na podlagi določbe 2. odstavka 365.

člena ZGD, družba TP Rožca, d.d., Jese-
nice obvešča delničarje, da je bil na 4.
skupščini delniške družbe dne 20. 9. 2000
sprejet sklep in predlagana pogodba o pri-
pojitvi družbe TP Rožca, trgovsko podjetje,
d.d., Jesenice, Titova 16, k družbi Merca-
tor Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d., Ško-
fja Loka, Kidričeva c. 54.

TP Rožca d.d. Jesenice

Razne objave

Št. 36101-0001/98 Ob-35601
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi, uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99), pravilnika o pogojih in postopku
prodaje stavbnih zemljišč v lasti Občine Tol-
min (Uradno glasilo, št. 8/98) in 8. člena
pravilnika o pogojih in postopku prodaje
stavb in posameznih delov stavb v lasti Ob-
čine Tolmin (Uradno glasilo, št. 8/98), raz-
pisujemo na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Tolmin z dne 18. 4. 2000

javno dražbo
Pradmet prodaje je: poslovni prostor –

brivnica v pritličju trinadstropne poslovno
stanovanjske stavbe v Tolminu, Trg 1. maja
št. 2, ki stoji na parc. št. 778/1 poslovna
stavba 217 m2, skupaj s sorazmernim de-
lom zemljišča, na katerem stoji in je vpisana
v vl. št. 52 k.o. Tolmin:

– izklicna cena objekta skupaj z zemlji-
ščem je 3,260.743 SIT,

– varščina 326.074,30 SIT,
– čas in kraj dražbe: v torek dne 10. 10.

2000 ob 8. uri v prostorih uprave Občine
Tolmin v Tolminu, Padlih borcev št. 2.

a) Dražbeni pogoji: nepremičnino ima v
najemu Taljat Urška iz Tolmina, Ulica Preko-
morskih brigad 4. Uporabnih površin je za
32,75 m2 in obsegajo predprostor v izmeri
7,88 m2, frizerski salon v izmeri 21,63 m2,
predprostor sanitarij v izmeri 1,76 m2 in
sanitarije v izmeri 1,49 m2.

b) V ceno nepremičnin niso vključeni da-
vek na promet nepremičnin in stroški vknjiž-
be, ki jih mora kupec poravnati ob sklenitvi
pogodbe.

c) Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tretji dan pred pričetkom javne dra-
žbe, plačati varščino, navedeno v tem razpi-
su, na žiro račun št. 52030-630-7108 pro-
račun Občine Tolmin.

č) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki se izkažejo z ustrez-

nim izpiskom iz sodnega registra, iz katere-
ga je razvidno, da imajo sedež podjetja v
Republiki Sloveniji ter potrdilom o plačilu
varščine;

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdi-
lom o plačilu varščine;

– fizične in pravne osebe, ki predložijo
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov ter
zapadlih obveznosti do upnikov.

d) Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

e) Interesenti, ki ne bodo dokazali izpol-
njevanja pogojev pod c), č) in d) tega razpi-
sa, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.

f) Nakup nepremičnine se opravi po si-
stemu “videno – kupljeno”, kasnejše rekla-
macije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za ne-
premičnino.

g) Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

h) Prodajno pogodbo mora uspeli draži-
telj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne pod-
piše v 15 dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se polože-
na varščina zadrži in se mu ne vrne.

i) Prodajna pogodba začne veljati s pod-
pisom pogodbenih strank.

j) Kupec mora kupnino plačati najpozne-
je v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V
primeru trenutnega pomanjkanja finančnih
sredstev mora kupec urediti vse potrebno
za najem posojila pri banki.

k) Če kupec ne bo plačal kupnine v do-
ločenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

l) Prodajalec bo izročil kupcu nepremič-
nino prosto bremen v posest takoj po plači-
lu celotne kupnine, tedaj pa bo izvršena tudi
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knji-
go na ime kupca.

m) Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina vrnjena brez obresti v roku 3 dni
po končani javni dražbi.

n) Kdor sodeluje na javni dražbi kot inte-
resent oziroma dražitelj, lahko vloži ugovor
proti postopku javne dražbe, dokler ni za-
ključen zapisnik o poteku dražbe.

o) Vsi dodatni podrobnejši pogoji in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske

uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev št. 2.

Ogled nepremičnine je možen po dogo-
voru z najemnico.

Občina Tolmin

Št. 032-08-1/99 Ob-35656
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-
odločba US, 45/94- odločba US, 57/94,
14/95, 20/95- odločba US, 63/95- ob-
vezna razlaga, 9/96-odločba US, 39/96 –
odločba US, 44/96- odločba US, 26/97,
70/97, 10/98 , 74/98, 70/00) in smiselni
uporabi uredbe o odprodaji, oddaji ali za-
menjavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98)
in sklepa občinskega sveta z dne 22. 9.
1999, Občina Prevalje objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin na

Prevaljah, z zbiranjem pisnih ponudb
I. Predmet prodaje so naslednje nepre-

mičnine:
1. Poslovni prostor v izmeri 64,61 m2, v

pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Trg
36, Prevalje in v prvem nadstropju v izmeri
63,30 m2. Skupno 127,91 m2. Izklicna ce-
na: 14,223.110 SIT. Poslovni prostor je
zaseden.

2. Poslovni prostor v izmeri 40,43 m2, v
pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Trg
36, Prevalje. Izklicna cena : 4,710.095 SIT.

3. Poslovni prostor v izmeri 46,17 m2, v
pritličju poslovno – stanovanjske zgradbe
Trg 36, Prevalje. Izklicna cena: 5,378.805
SIT. Poslovni prostor je zaseden.

4. Poslovni prostor v izmeri 46,78 m2, v
prvem nadstropju poslovno-stanovanjske
zgradbe Trg 36, Prevalje. Izklicna cena:
4,958.680. Poslovni prostor je zaseden.

5. Poslovni prostor v izmeri 39,65 m2, v
prvem nadstropju poslovno-stanovanjske
zgradbe Trg 36, Prevalje. Izklicna cena:
4,202.900 SIT.

Vsi poslovni prostori so v poslovno- sta-
novanjski zgradbi Trg 36, Prevalje, stoječi
na parc. št. 288/2 – stanovanjsko-poslov-
na stavba v izmeri 227 m2, dvorišče v izmeri
410 m2, vpisana pri vl.št. 121 , k.o. Farna
vas. Etažna lastnina ni vknjižena. Nepremič-
nine pod 1., 3. in 4 – so obremenjene z
najemnim razmerjem. Najemniki imajo ob
izpolnjevanju enakih pogojev dražbe pred-
kupno pravico.

Poslovno – stanovanjska stavba Trg 36
bo adaptirana v skladu z lokacijsko doku-
mentacijo št. 04/99-LD, maj 1999, projek-
tanta EXTRA d.o.o. Prevalje in dopolnitvijo
št. 04A/99-oktober 1999 in št. 04B/99-LD,
april 2000. Kupci morajo v svoji ponudbi
pisno izjaviti, da pristajajo na predvideno
adaptacijo in da bodo sodelovali v projektu
adapacije, tako v terminskem, kot v finan-
čnem smislu.

II. Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje, do vključno 9. 10. 2000, do
12. ure, v zapečatenem ovitku, z oznako
»Ponudba –poslovni prostori Trg 36 – ne
odpiraj » ter z razločno označeno številko
od 1 do 5, za kateri poslovni prostor iz
razpisa se daje ponudba.
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III. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca;
– označbo poslovnega prostora z zapo-

redno številko iz razpisa;
– ponujeno ceno v SIT;
– plačilne pogoje;
– potrdilo o državljanstvu ( overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo;

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plača-
nih zapadlih obveznostih do svojih upnikov;

– dokazilo o vplačilu kavcije;
– pisno izjavo, da pristaja na predvideno

adaptacijo v skladu z navedeno lokacijsko
dokumentacijo in da bo sodeloval pri skupni
rekonstrukciji objekta (finančno in termin-
sko usklajeno);

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.

IV. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo dražitelji na ŽR 51830-
630-26016. Kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v roku 15 dni po končani
javni dražbi.

V. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila ne sme biti daljši od 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če izbrani
dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogod-
be v predpisanem roku, bo prodajni posto-
pek razveljavljen in kavcija zadržana.

VI. Drugi pogoji :
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS;

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno;

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene;

– Izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri,
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo;

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi ostali dražitelji pa
bodo o izidu pisno obveščeni v roku 2 dni
od javnega odpiranja ponudb;

– vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva, vključno z davkom na promet ne-
premičnin plača kupec;

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine;

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

VII. Ogled nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe, je možen vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, po predhodni najavi na
Občini Prevalje, tel. 02/82 46 114. Intere-
senti lahko dobijo vse dodatne informacije v
zvezi s to javno dražbo na isti tel.št. pri g.
Kumpreju.

VIII. Odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000
ob 12.15 v prostorih sejne sobe Občine
Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Ponudniki – prav-
ne osebe, ki bodo prisotne na javnem odpi-
ranju ponudb, morajo komisiji predložiti pi-
sno pooblastilo.

Občina Prevalje

Št. 763-3/2000 Ob-35660
Na podlagi 10. člena uredbe o odproda-

ji, oddaji in zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Republike Slovenije in 22.
člena stanovanjskega pravilnika Zavoda za
gozdove Slovenije, se objavlja

javna dražba
za oddajo stanovanj v najem

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet: stanovanja po seznamu:

Zap. Lokacija Velikost
št.

1 Stari trg pri Ložu,
Cesta Notranjskega odreda 641,86 m2

2. Postojna
Volaričeva ul. 4 35,32 m2,

3. Cerknica,
Čebranska ul. 1 28,16 m2

4. Cerknica,
Čebranska ul. 1 52,82 m2

Ogled stanovanj: dogovor za dan in uro
ogleda ter druge informacije.

Kontaktna oseba Marko Udovič, tel.
05/700-06-14.

3. Najnižja ponujena mesečna najemni-
na je:

stanovanje pod zap. št. 1: 15.400 SIT,
stanovanje pod zap. št. 2: 12.600 SIT,
stanovanje pod zap. št. 3: 12.600 SIT,
stanovanje pod zap. št. 4: 21.000 SIT.
4. Stanovanja se oddajo v najem za do-

ločen čas – dobo enega leta, z možnostjo
podaljšanja. Najemna pogodba se sklene z
odložilnim pogojem soglasja Vlade Republi-
ke Slovenije.

5. Rok sklenitve pogodbe: najemna po-
godba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

6. Rok oddaje stanovanja v najem: po
podpisu pogodbe in izvršenih plačilih. Sta-
novanje pod zaporedno številko 4 bo odda-
no po 30. 11. 2000.

7. Predložitev ponudb: ponudbe morajo
biti oddane v tajništvu ZGS OE Postojna do
9. 10. 2000, najkasneje do 8. ure. Ponud-
be morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslovu naročnika: Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Postojna – taj-
ništvo, Vojkova 9, Postojna.

Na pošiljki mora biti pripis: “Ne odpiraj –
javna dražba stanovanja”.

8. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

9. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati trikratno mesečno na-
jemnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na ŽR št. 50106-603-54908, z označbo
205-903.

10. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 50% ponuje-
ne mesečne najemnine za vsako stanova-
nje na ŽR št. 50106-603-54908, sklic na
številko: 205-902, z obvezno navedbo na-
mena nakazila “Kavcija za stanovanje pod
zap. št. __”.

Položena kavcija se šteje za kupnino. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
osmih dni brez obresti.

Če izbrani dražitelj ne bo sklenil najem-
ne pogodbe v predpisanem roku, bo posto-
pek oddaje v najem razveljavljen, vplačana
kavcija pa zadržana.

11. Pogoji za sodelovanje na javni draž-
bi:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih (za pravne osebe),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR (za pravne
osebe).

Ponudniki, ki ne dokažejo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev, se izločijo iz postopka
že na začetku dražbe.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je višina najemnine. Najugodnejši ponudnik
je tisti, ki ponudi najvišjo najemnino.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo
o izidu pisno obveščeni v 5 dneh od javne-
ga odpiranja ponudb.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 10. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Zavod za gozdove
Slovenije, OE Postojna, Vojkova ul. 9, Po-
stojna.

Predstavniki ponudnikov – pravnih
oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju
ponudb, morajo pred začetkom odpiranja
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju po-
nudb.

Ponudniki-fizične osebe, ki bodo prisot-
ni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
na vpogled dokument s fotografijo, ki jo je
izdal državni organ.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 0512/3-466/25-00 Ob-35690
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 21. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00), 6. člena uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije o potrditvi po-
sebnega načrta prodaj, zamenjav in nabav
državnega premoženja Ministrstva za no-
tranje zadeve za leto 1999, št.
460-00/98-6 (N) z dne 8. 7. 1999 objav-
lja

ponovno javno dražbo
za odprodajo nepremičnin – bivše

stražnice Ceršak, z zbiranjem pisnih
ponudb

1. Predmet prodaje: predmet prodaje je
kompleks bivše stražnice Ceršak v Pesnici
pri Mariboru, in sicer nepremičnine:

– parc. št. 294/3, v naravi poslovna stav-
ba v izmeri 167 m2;

– parc. št. 385, v naravi gospodarska
poslopja v izmeri 15 m2, 11 m2, 15 m2, 3
m2 in 34 m2, dvorišče v izmeri 4714 m2 in
igrišče v izmeri 349 m2, ter pašnik v izmeri
400 m2.

Nepremičnine so vpisane v vl. št. 552,
k.o. Ceršak (podatki iz parcelacije zemljišč,
ki jih je izdala Območna geodetska uprava
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Maribor, izpostava Maribor, dne 27. 6.
1997).

Zemljiškoknjižni podatki:
– parc. št. 294/3, njiva v izmeri

2723 m2,
– parc. št. 385, travnik v izmeri 2164 m2

in
– parc. št. 1531/2, pašnik v izmeri

400 m2.
Vsi navedeni objekti so prazni.
Možna je le prodaja vseh navedenih ne-

premičnin v celoti.
2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse

navedene nepremičnine, ki so predmet jav-
ne dražbe, skupaj 12,400.000 SIT, ki je
vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah; rok plačila ne sme biti
daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: način pla-
čila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 61140.

Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri dražbi lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem v RS in fizične osebe, ki so
državljani RS;

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno;

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Dav-
čna uprava RS, Davčni urad ter lastno izjavo
o plačanih zapadlih obveznostih do svojih
upnikov;

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene;

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo;

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana;

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 5 dni od javne-
ga odpiranja ponudb;

– davek na promet nepremičnin in stro-
ške overitve pogodbe plača prodajalec, vse
druge stroške v zvezi s prenosom lastništva
(vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge
stroške) nosi dražitelj – kupec;

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nin, ki so predmet javne dražbe, je možen
dne 28. 9. 2000 in dne 5. 10. 2000, med
9. in 14. uro, po predhodni najavi na Policij-
ski upravi Maribor, pri Štingl Cvetku (tel.
02/229-12-29, int. 12 39).

7. Dokumentacija: dražitelji se s podro-
bnejšimi pogoji in načinom oddaje ponudbe
seznanijo iz dokumentacije predmetne jav-
ne dražbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne dražbe v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer med 12. in
14. uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana, pri Marinki Hlade, tel.
061/172-43-83.

Dražitelji, ki želijo dvigniti dokumentacijo
javne dražbe, morajo predložiti:

– pisno zahtevo za dvig dokumentacije,
iz katere morajo biti razvidni osnovni podat-
ki o dražitelju (naziv oziroma ime in priimek,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne);

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 1.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, šte-
vilka računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
466-25-00.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 12. 10. 2000 najka-
sneje do 11. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko dražitelji oddajo s pripo-
ročeno pošiljko po pošti ali osebno na na-
slov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 10.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, II. nad-
stropje, soba št. 206.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
na vpogled dokument s fotografijo, katere-
ga je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

1A NEPREMIČNINE, C. Dolomitskega
odreda 56, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z vsebino 1A NEPREMIČNINE, Mari-
jan Šumljak s.p., C. Dolomitskega odreda
56, 1000 Ljubljana. gnd-35843

Avtoprevozništvo Ivan Gobec, s.p., Trčo-
va 176, Maribor preklicuje štampiljko pravo-
kotne oblike z besedilom: AVTOPREVOZ-
NIŠTVO, IVAN GOBEC s.p., 2000 MARI-
BOR, Trčova 176, Telefon: (062) 514-572.
Ob-35731

Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vse-
bino: Banka Domžale, d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ek-
spozitura Mengeš v velikosti 3,5 cm, višino
2,5 cm s številko 7. Ob-35592

REZOR, d.o.o., Dalmatinova 2 Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, v tr-
di plastični škatljici, z napisom REZOR,
d.o.o., LJUBLJANA, Dalmatinova 2.
Ob-35732

Priglasitveni list

Bregar Marjan, Hravški Brod 8, Šentjer-
nej, priglasitveni list, opravilna št. 038/0123-
94, izdan dne 1. 3. 1994. gnk-35436

Dolinar Marko, Vižmarska pot 24, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033797/3083/00-37/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnb-35699

Katrašnik Lojze, Zg. Besnica 139, Zgor-
nja Besnica, priglasitveni list, opravilna št.
18-0309/94, izdan dne 27. 3. 1998.
gns-35928

Lenhard Leopold s.p., Grizoldova 32, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-
0374/94, izdan dne 30. 10. 1995.
gnb-35674

Lenhard Leopold s.p., Grizoldova 32, Ma-
ribor, obrtno dovoljenje, št. 157/6364/00-
74/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gnv-35675

Mašalin Damijan, Za gradom 15/a, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1664-94. gnj-35762

Močnik Marjan s.p., Stopnik 37, Cerkno,
priglasitveni list, opravilna št. 55-0015/94,
izdan dne 1. 2. 1994. gnz-35796

Novak Vladimir, Stara cesta 32, Naklo,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 26354/
0500/00-28/1995, izdana dne 6. 3. 1995
pri OZS. gnt-35402

Slak Mihael, Krška vas 67/a, Krška vas,
priglasitveni list, opravilna št. 09-0040/96-
3. gny-35672
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Štrancar Marko, Pod jezom 32, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 28-1331/
94, izdan dne 16. 11. 1994. gnx-35948

Vlahovič Franc, Ulica Marjana Kozine 3,
Črnomelj, obrtno dovoljenje, št. 015660/
0635/00-15/1995, izdano dne 6. 3. 1995
pri OZS in odločbo o obrtnem dovoljenju,.
gnx-35673

Potne listine

Arambašić Nenad, Oražnova ulica 15, Lju-
bljana, potni list, št. AA 303884, izdala UE
Ljubljana. gnw-35599

Banović Drago, Mlaka 1, Tržič, potni list,
št. AA 727067, izdala UE Tržič. gnm-35609

Bartolič Goran, Valvazorjeva 17, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 509557, izdala
UE Koper. gns-36003

Bolcar Blaž, Volčja Draga 25/a, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
117003, izdala UE Nova Gorica.
gnm-35734

Brestovac Danijel, Naselje heroja Maro-
ka 24, Sevnica, potni list, št. BA 713367,
izdala UE Sevnica. gng-35544

Bukovič Nataša, C. Goriške fronte 39,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 65687, izdala UE Nova Gorica.
gnm-35863

Čopi Jernej, Kovačičeva 36, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 576974, izdala
UE Koper. gnr-35629

Črešnjovnjak Marjana, Cezanjevci 40/a,
Ljutomer, potni list, št. BA 537601, izdala
UE Ljutomer. gnv-35450

Drol Stanislav, Javorje 4, Črna na Koro-
škem, potni list, št. BA 277795, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnh-35464

Dukovski Andrej, Jagodje, Senčna ulica
15, Izola - Isola, potni list, št. AA 507257,
izdala UE Izola. gnq-35805

Fišer Matej, Vrtna ulica 8, Murska Sobo-
ta, potni list, št. BA 138520, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnp-35806

Furlanič Martina, Bežkova 3, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
23948, izdala UE Koper. gnt-35977

Genorio Tomaž, Stična 45, Ivančna Gori-
ca, potni list, št. AA 944215, izdala UE Gro-
suplje. gnq-35855

Gentile Andrej, Cankarjeva ulica 56, Nova
Gorica, potni list, št. BA 588954, izdala UE
Nova Gorica. gnr-35729

Gentile Andrej, Cankarjeva ulica 56, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119748, izdala UE Nova Gorica. gns-35728

Grabar Egidio, Zgornje Škofije 86/a, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 32863, izdala UE Koper.
gnj-35862

Gračar Darija, Sončna pot 12/a, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. BA 228162,
izdala UE Piran. gnu-35451

Grižon Kristjan, Srgaši 28, Šmarje, potni
list, št. BA 48425, izdala UE Koper.
gnb-35720

Horvat Niko, Juša Kramarja 13, Murska
Sobota, potni list, št. BA 943167, izdala UE
Murska Sobota. gnq-35830

Horvat Selčan Nina, J. Kramarja 13, Mur-
ska Sobota, potni list, št. CA 021983, izdala
UE Murska Sobota. gnh-35739

Hribar Tatjana, Puhova 5, Ljubljana, potni
list, št. AA 074824, izdanlo MZZ RS 8. 5.
1992. gnt-35752

Husaković Mujo, Tavčarjeva 19, Jeseni-
ce, potni list, št. AA 196429, izdala UE Jese-
nice. gnj-35662

Jambrošič Kovač Gabrijela, Pahorjeva
63, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
403443, izdala UE Koper. gnp-35456

Jelen Mirko, Sp. Rečica 175, Laško, po-
tni list, št. AA 259800, izdala UE Laško.
gnx-35998

Jerančič Špela, Hruševska 62, Ljubljana,
potni list, št. AA 599099, izdala UE Ljublja-
na. gnj-35412

Jevtić Branko, Jakčeva ulica 34, Ljublja-
na, potni list, št. AA 828206, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-36035

Jež Josip, Soška 16, Solkan, potni list,
št. AA 96138, izdala UE Nova Gorica.
gnv-35725

Jež Josip, Soška 16, Solkan, maloobme-
jno prepustnico, št. AI 7698, izdala UE Nova
Gorica. gnu-35726

Jurše Olga, Smolnik 25, Ruše, potni list,
št. BA 186094, izdala UE Ruše. gnq-35880

Kanič Darko, Češka 16, Maribor, potni
list, št. AA 371711, izdala UE Maribor.
gnt-35902

Kejžar Renata, Ulica bratov Potočnikov
17, Notranje Gorice, potni list, št. AA
455271, izdala UE Ljubljana. gnx-35348

Kocić Jadranka, Sokolska ulica 12, Mir-
na, potni list, št. AA 165074, izdala UE Treb-
nje. gnp-35606

Kopitar Andrej, Sestranska vas 17, Gore-
nja vas, potni list, št. AA 759661, izdala UE
Domžale. gng-35665

Kordež Minka, Žaucerjeva 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 589501, izdala UE Ljublja-
na. gnd-36043

Kordež Rok, Žaucerjeva 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 735734, izdala UE Ljublja-
na. gne-36042

Krajnc Gabrijela, Majcigerjeva 7, Mari-
bor, potni list, št. BA 849130, izdala UE
Maribor. gnn-36008

Krajnc Jure, Ul. Frankolovskih žrtev 15,
Celje, potni list, št. BA 205657, izdala UE
Celje. gnk-35986

Krajnc Jure, Brodarjeva ulica 2, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
80/2000. gnj-35987

Krajnc Verica, Kocljeva 1, Vodice, potni
list, št. AA 874841, izdala UE Ljubljana.
gnm-35759

Kregar Danijel, Bračičeva c. 3, Velenje,
potni list, št. BA 855711, izdala UE Velenje.
gnw-35649

Krisper Boštjan, Jakčeva 38, Ljubljana,
potni list, št. BA 591412, izdala UE Ljublja-
na. gns-35428

Kronaveter Benjamin, Dragučova 64, Ma-
ribor, potni list, št. BA 944368, izdala UE
Maribor. gnu-35551

Kump Emil, Mestni trg 2, Domžale, potni
list, št. BA 39261, izdala UE Domžale.
gni-36038

Lindič Jure, Foersterjeva 4, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 663112, izdala UE Ljubljana.
gnk-36036

Lorbek Sandi, Golišče 68, Kresnice, pot-
ni list, št. BA 864103, izdala UE Litija.
gnm-36009

Lorbek Zdenka, Golišče 68, Kresnice,
potni list, št. AA 938727, izdala UE Ljublja-
na. gnl-36010

Lorinić Karmen, Cankarjeva 56, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 301711, izdala UE
Nova Gorica. gnw-35449

Lorinić Karmen, Cankarjeva 56, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30616, izdala UE Nova Gorica. gnx-35448

Lović Sead, Posavskega 16, Ljubljana,
potni list, št. BA 998712, izdala UE Ljublja-
na. gne-35892

Maher Štefan, Ulica bratov Greifov 9, Ma-
ribor, potni list, št. BA 131881, izdala UE
Maribor. gnn-35358

Maksić Dušan, Murnova 9, Mengeš, pot-
ni list, št. BA 911135, izdala UE Domžale.
gnt-35452

Marčec Jožica, Zelena pot 28, Ljubljana,
potni list, št. AA 529112, izdala UE Ljublja-
na. gnd-35418

Marjanović Dušan, Dutovlje 129, Dutov-
lje, potni list, št. BA 739451, izdala UE Se-
žana. gnc-35669

Marjanović Dušan, Dutovlje 129, Dutov-
lje, maloobmejno prepustnico, št. AI
127961, izdala UE Sežana. gnz-35671

Markizeti Sodja Tiffany Beatrix, Cesta 1.
maja 108, Jesenice, potni list, št. BA
924063, izdala UE Jesenice. gnr-35879

Milošević Ličan Doris, Moškričeva ulica
40, Ljubljana, potni list, št. BA 375585, izda-
la UE Ljubljana. gng-35765

Milošević Marko, Moškričeva ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. BA 884203, izdala
UE Ljubljana. gne-35767

Milošević Uroš, Moškričeva ulica 40, Lju-
bljana, potni list, št. BA 557116, izdala UE
Ljubljana. gnf-35766

Mirović Nenad, Clevelandska 21, Ljublja-
na, potni list, št. BA 883983, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-35408

Murič Elvira, Zapuže 13, Begunje na Go-
renjskem, potni list, št. BA 509651, izdala
UE Radovljica. gnh-35864

Naglič Igor, Pod topoli 64, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 303756, izdala UE Ljubljana.
gnd-35918

Peterka Samo Andrej, Brezje pri dobu 4/
a, Domžale, potni list, št. AA 960965, izdala
UE Domžale. gni-35613

Petrović Peter, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, potni list, št. BA 623394, izda-
la UE Nova Gorica. gnn-35733

Pivač Mesud, Ul. Viktorja Svetina 8/b,
Jesenice, potni list, št. BA 71451, izdala UE
Jesenice. gnx-35648

Pivač Sadija, Ul. Viktorja Svetina 8/b, Je-
senice, potni list, št. BA 71449, izdala UE
Jesenice. gnz-35646

Potočnik Štruc Uršula, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 448050, izdala
UE Ljubljana. gnz-35746

Požar Mateja, Postojnska 18, Pivka, pot-
ni list, št. BA 904607, izdala UE Postojna.
gnx-35873

Rajter Roman, Spodnja Ročica 1, Lenart
v Slov.goricah, potni list, št. AA 297694.
m-1436

Rajter Roman, Sp. Ročica 1, Lenart v
Slov.goricah, maloobmejno prepustnico, št.
AG 5583. m-1437

Ranđelović Petar, Brilejeva 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 984815, izdala UE Ljublja-
na. gnq-35680
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Rednak Rok, Kavče 79, Velenje, potni
list, št. BA 923219, izdala UE Velenje.
gni-35463

Rizvanović Ermin, Selca 114/a, Selca,
potni list, št. BA 794359, izdala UE Škofja
Loka. gnf-35591

Rus Polona, Hrib 102, Loški Potok, potni
list, št. BA 722457, izdala UE Ribnica.
gnf-36016

Saksida Tanja, Imenje 37, Kojsko, potni
list, št. AA 889587, izdala UE Nova Gorica.
gnv-35975

Stare Aleksander, Brdo 43, Bovec, potni
list, št. AA 044719, izdala UE Tolmin.
gne-35392

Strojin Janja, Mestne njive 12, Novo me-
sto, potni list, št. BA 743340, izdala UE Novo
mesto. gny-35897

Stubelj Žarko, Vilharjeva ulica 30, Ajdovš-
čina, potni list, št. AA 382182, izdala UE
Ajdovščina. gnv-35979

Sulič Vera, Prvačina 92, Dornberk, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
77/2000. gng-35740

Suljanović Gregor, Ul. Alojza Rabiča 55,
Mojstrana, potni list, št. BA 21771, izdala
UE Jesenice. gnt-35852

Sumrak Jožefa, Škapinova ulica 15, Ce-
lje, potni list, št. AA 945491, izdala UE Ce-
lje. gnb-35549

Šefer Herbert, Kerenčičeva ul. 8, Raden-
ci, potni list, št. BA 803563, izdala UE Gor-
nja Radgona. gng-35890

Šišić Josip, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, potni list, št. AA 93373, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-35405

Škabar Branka, Bilje 45, Renče, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 78/
2000. gno-35457

Šoštarič Marjana, Šalek 84, Velenje, pot-
ni list, št. AA 374116, izdala UE Velenje.
gns-35353

Špan Tomaž, Gregorčičeva 9/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 171511, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-35445

Špiranec Darko, Smrtnikova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 886385, izdala UE Ljublja-
na. gnu-35426

Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 134068, izda-
la UE Nova Gorica. gnk-35861

Tauzes Vladimir, Na Herši 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 124207, izdala UE Ljublja-
na. gnq-36030

Tinev Daniel, Jakobovo naselje 79, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 426828, izdala
UE Murska Sobota. gnj-35462

Tlaker Tomaž, Varpolje 25/a, Mozirje, po-
tni list, št. BA 809142, izdala UE Mozirje.
gnq-35505

Umek Erik, Cesta na Markovec 10, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 761862,
izdala UE Koper. gns-35978

Vlašič Vinko, Dolenjci 8, Adlešiči, potni
list, št. BA 263366, izdala UE Črnomelj.
gno-35357

Vrečar Ferdinand, Rožna dolina, cesta
IV/22, Ljubljana, potni list, št. AA 314684,
izdala UE Ljubljana. gno-35932

Vrhovec Samuel, Neubergerjeva ulica 7,
Ljubljana, potni list, št. CA 20561, izdala UE
Ljubljana. gnt-35727

Wagner Dreu Metka, Strossmayerjeva
32/a, Maribor, potni list, št. BA 745632,
izdala UE Maribor. gnt-35552

Wernig Rok, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 67472, izdala UE
Ljubljana. gnh-35539

Zadnik Jožef, Cesta komandanta Staneta
12, Litija, potni list, št. BA 198513, izdala
UE Litija. gny-35847

Zajec Eva Višnja, Mekinje nad Stično 2,
Ivančna Gorica, potni list, št. AA 944214,
izdala UE Grosuplje. gnp-35856

Žužek Mihael, Gornji trg 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 596850, izdala UE Ljublja-
na. gni-35738

Osebne izkaznice

Alt Marija, Vukovski dol 47, Jarenina, ose-
bno izkaznico, št. 151812. m-1410

Ambruš Marko, Štefana Kovača 3, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 202116.
gns-35453

Arambašić Nenad, Oražnova ulica 15, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 383959.
gnv-35600

Balažek Danijel, Gaberje 66/a, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 277463.
gnl-35360

Bitenc Maja, Sostrska cesta 20/a, Ljub-
ljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
289188. gni-35638

Bratanič Aleš, Bukošek 29, Brežice, ose-
bno izkaznico, št. 204369. gnc-35894

Bratina Kristina, Bevkova 17, Vipava, ose-
bno izkaznico, št. 369917. gnw-35724

Cerk Benjamin, Zalarjeva cesta 41, Boro-
vnica, osebno izkaznico, št. 155312.
gnc-35769

Cigoj Danilo, Malovše 9, Črniče, osebno
izkaznico, št. 334259. gnl-35860

Čepon Rok, Horjul 209, Horjul, osebno
izkaznico, št. 281574. gnz-35621

Čulk Matjaž, Zabukovica 137/a, Gračiš-
če, osebno izkaznico, št. 304974.
gns-35553

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 215298. gnp-35356

Domadenik Aleksandra, Ljubečna na gri-
ču 6, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
14189. gnq-35980

Fahd Arnel, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 143659. gnv-35625

Gavrilović Goran, Trimlini 16, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 142641.
gnn-35883

Golobič Jure, Ul. bratov Učakar 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 203752.
gns-36028

Grmek Nika, Cesta na Lenivec 12, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 269436.
gnn-35833

Gruden Judita, Železnikova 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 284144. gnh-35664

Halilagić Sabahudin, Kidričevo naselje 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 366245.
gnw-35999

Hančič Bojan, Staneta Rozmana 9, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 211324.
gnt-35702

Hočevar Urška, Brod 29/a, Novo mes-
to, osebno izkaznico, št. 282669.
gny-35697

Horvat Irena, Gosposvetska 36, Maribor,
osebno izkaznico, št. 243656. gnq-35355

Jaksetič Franc, Trpčane 40/b, Ilirska Bi-
strica, osebno izkaznico, št. 325468.
gnr-35454

Jeraj Marija, Sinja Gorica 16/a, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 268729. gnn-35458

Kampl Tadej, Avgusta Hlupiča 10, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 179869. gnt-35627

Kaplja Rudolf, Ul. solidarnosti 1, Litija,
osebno izkaznico, št. 345584. gnj-36012

Klarič Bernetič Nevenka, Istrski odred 4,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
263772. gng-35865

Klinar Janez, Tavčarjeva 6, Jesenice, ose-
bno izkaznico, št. 256107. gnl-35460

Kodre Zdenka, Staretov trg 15, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 256154.
gnz-35821

Koncilja Viktorija, Partizanska ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 404956.
gnj-35712

Kostanjevc Ana, Bukovci 100/c, Marko-
vci, osebno izkaznico, št. 268010.
gnx-35473

Kovač Gregor, Koroška cesta 22, Šošta-
nj, osebno izkaznico, št. 326949.
gni-35642

Križman Tone, Škrilje 53, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 6694. gnz-35696

Lausegger Frančiška, Vižmarska pot 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 13075.
gnl-35710

Malenšek Alojzija, Črmošnjice 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 283435.
gnb-35870

Masle Boštjan, Glinškova poščad 12, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 251485.
gny-35822

Mavrič Adela, Izvidniška 27, Pobegi, ose-
bno izkaznico, št. 363943. gnv-35475

Mihevc Marko, Sneberska cesta 120/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 169155.
gnc-35819

Mikuž Lara, 30. divizije 13/d, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 174073.
gnq-35455

Mušič Ivan, Testenova ulica 14, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 386267. gnu-36026

Muzga Peter, Grbinska cesta 48, Litija,
osebno izkaznico, št. 210617. gnb-35624

Novak Silvester, Vodovodna cesta 11, Lo-
gatec, osebno izkaznico, št. 244137.
gnk-35636

Oček Lucija, Klobovsova 2, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 47073. gnj-36037

Omerzu Janez, Dečno selo 15, Artiče,
osebno izkaznico, št. 244726. gnm-35859

Pajmon Branko, Industrijska ul. 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 375920.
gno-35982

Pavčič Maja, Koprska 30, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 171481. gnx-35598

Pečjak Silvester, Bučarjeva 6, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 26701. gnc-35619

Pečnik Primož, Ul. v Kokovšek 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 253793.
gno-36032

Pejić Svetlana, Poljane nad Škofjo Loko
24, Poljane nad Škofjo Loko, preklic osebne
izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.69/2000.
gny-35722

Poštrak Leon, Radizel, Ulica talcev 4,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 241815.
gnc-35994

Prelec Martin, Ul. Albina Dujca 6, Divača,
osebno izkaznico, št. 170037. gny-35572
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Rajšter Vojko, Matija Tomca 2, Domžale,
osebno izkaznico, št. 326691. gni-35713

Rus Polona, Hrib 102, Loški Potok, ose-
bno izkaznico, št. 369366. gne-36017

Savić Sanja, Prešernova 6, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 232697. gnp-35881

Sečnik Katja, Vrzdenec 10, Horjul, oseb-
no izkaznico, št. 225829. gnj-35687

Simčič Barbara, Tržaška cesta 9/a, Pos-
tojna, osebno izkaznico, št. 49174.
gnu-35851

Simčič Nada, Vipolže 34, Dobrovo v Br-
dih, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.80/2000. gnl-35735

Slivnik Anton, Stritarjeva 2, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 302536.
gne-35667

Stojaković Božidara, Rožna dolina, Cesta
XIX/10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
198767. gny-35655

Ščukovt Domen, Betjanova 17, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 233123. gnp-35956

Šobota Savo, Pristavška cesta 14, Tržič,
osebno izkaznico, št. 279016. gne-35542

Šoper Jože, Vreskovo 99, Trbovlje, ose-
bno izkaznico, št. 11615. gno-35632

Štukl Vincenc, Cigonca 33, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 35180.
gnz-35871

Šubelj Anže, Gobarska pot 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 312847. gng-36015

Šušteršič Primož, Vipavska 28/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 292524. gnt-36027

Tišljarić Damjan, Vogelna ul. 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 332062. gny-35622

Trunkelj Barbara, Znojile pri Krki 24, Krka,
osebno izkaznico, št. 321623. gnw-35974

Trunkelj Jan, Znojile pri Krki 24, Krka,
osebno izkaznico, št. 321622. gny-35972

Trunkelj Marko, Znojile pri Krki 24, Krka,
osebno izkaznico, št. 321459. gnx-35973

Trunkelj Zdenka, Znojile pri Krki 24, Krka,
osebno izkaznico, št. 321461. gnz-35971

Turk Branka Katja, Beethovnova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 380503.
gns-35578

Urbančič Katja, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294536. gnm-35459

Vajs Boris, Kopitarjeva 6, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 68441. gnw-35874

Weber Tadej, Andrčeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382831. gnr-35704

Zajec Andrej, Rožna dolina, Cesta X/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 307055.
gnj-35966

Žmaher Vida, Cesta 2, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 348932. gnq-35930

Žužek Mihael, Gornji trg 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 102799. gnj-35737

Vozniška dovoljenja

Anžin Matevž, Breznikova 5, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1353967,
reg. št. 34945, izdala UE Domžale.
gnu-35701

Babič Anton, Nad izviri 30, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 608621, reg. št. 28842.
m-1420

Badovinac Marko, Kolaričeva 19, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39644. gnl-35660

Banović Drago, Mlaka 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1437751, reg.
št. 4553, izdala UE Tržič. gnr-35608

Barle Primož, Slamnikarska 14, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1374847,
reg. št. 34967, izdala UE Domžale.
gnr-36004

Bartolič Goran, Valvasorjeva 17, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 3867,
izdala UE Koper. gno-35907

Behlič Elvedin, Bokalova 15, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1423810.
gnu-35901

Bergant Frančišek, Šikov Turn 48, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1013936, reg. št. 84533, izdala UE Ljublja-
na. gnu-36001

Berložnik Ivan, Dobletina 36, Nazarje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4630,
izdala UE Mozirje. gnm-36034

Bertoncelj Anže, Pod Plevno 29, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
26244, izdala UE Škofja Loka. gns-35653

Boh Dušan, Sarajevska 2, Maribor, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1176802, reg. št. 61799.
m-1445

Borišek Matjaž, Gradiške laze 27, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1184157, izdala UE Litija. gnl-35935

Brlec Andreja, Tavčarjeva cesta 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483564, reg. št. 194795, izdala UE Ljublja-
na. gnu-35826

Bučar Anica, Dolgo brdo 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513133, reg. št. 166365, izdala UE Ljublja-
na. gnv-35425

Cerar Andraž, Langusova 55, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
157112, reg. št. 20896. gnt-35777

Cuznar Janez, Kromberk, Iztokova 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnb-35795

Čepon Rok, Horjul 209, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1351174, reg. št.
232860, izdala UE Ljubljana. gnb-35620

Čerpnjak Rudolf, Javornik 38, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10062, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gni-35413

Dajčman Peter, Cesta proletarskih brigad
64, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 369663, reg. št. 9182. m-1447

Debevc Gregor, Turjaško naselje 8, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12736, izdala UE Kočevje. gnf-35691

Deisinger Miroslav, Ivana Pengova 3, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
255605, reg. št. 26180, izdala UE Domža-
le. gnz-35921

Domadenik Aleksandra, Na griču 6, Ško-
fja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43724, izdala UE Celje. gnw-35349

Dremelj Simon, Bukovica 26, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
20937, izdala UE Grosuplje. gnc-35869

Drljača Milorad, Pot na Lavo 9/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26211, izdala UE Celje. gne-35471

Dular Jaka, Kunaverjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184665, reg. št. 184829, izdala UE Ljublja-
na. gnk-35886

Erčulj Matic, Gabrje pri Stični 30, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 22698, izdala UE Grosuplje. gnh-36039

Feldin Zdenka, Razlagova 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 25051, reg. št. 2857.
gnm-35884

Fergola Mihaela, Desnjak 14, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12473,
izdala UE Ljutomer. gnv-35900

Flus Darko, Senožeti 97, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
646343, reg. št. 60071, izdala UE Ljublja-
na. gnr-35954

Franetič Bogdan, Jakovce 9, Sežana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13861,
izdala UE Sežana. gnv-35775

Gabrijel Gorazd, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
218693, reg. št. 16596, izdala UE Ljublja-
na. gnm-35409

Gabrijelčič Amarildo, Deskle, Gregorči-
čeva 7, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
izdala UE Nova Gorica. gny-35797

Gerić Zoran, Brezovica pri Dobu 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000700994, reg. št. 1113, izdala UE Dom-
žale. gno-35707

Gmajner Franc, Ulica 15. junija 1, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
833187, reg. št. 18283, izdala UE Celje.
gnm-35584

Gole Jože, Prušnikova 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 248970,
reg. št. 30158, izdala UE Maribor. m-1430

Gorjup Silvester, Šedina 6, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2720,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-35469

Grebenc Sašo, Trg 25. maja 6, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43528, izdala UE Nova Gorica. gnb-35670

Gril Drago, Ravne 28, Tržič, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 5572.
gnn-35383

Grintal Andrej, Frankovo naselje 60, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28404, izdala UE Škofja Loka.
gnh-35889

Grobiša Valter, Temnica 7, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnb-35774

Grujič Simona, Okrogarjeva ulica 5, Ce-
lje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 73/2000. gnv-35875

Grum Dejan, Meža 156/a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6341.
gnd-35993

Halilagić Sabahudin, Kidrčevo naselje 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15340. gnx-35373

Hernah Janko, Borštnikova 63, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
67667, reg. št. 70022. m-1439

Hočevar Darja, Znojile pri Krki 15, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12764, izdala UE Grosuplje. gnz-36046

Horvat Irena, Gosposvetska 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230155, reg. št. 35103, izdala UE Mari-
bor. m-1402

Horvat Selčan Nina, Juša Kramarja 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
26627. gnn-35658

Hrovat Damjan, Ul. bartov Berglez 8, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24108. gnp-35781



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 84 / 22. 9. 2000 / Stran 7593

Hrovat Janez, Podkoren 5/a, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
281325, izdala UE Jesenice. gno-35832

Hrvatin Aleš, Nadanje selo 24, Pivka, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13325,
izdala UE Postojna. gns-35703

Hunjek Branka, Dolenjska cesta 211, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264902, reg. št. 150319, izdala UE Ljublja-
na. gnu-35601

Ivanović Goran, Rozmanova 24/i, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01230786. gnw-35799

Jeler Kačar Dora, Eipprova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136270, reg. št. 5981, izdala UE Ljubljana.
gnx-35898

Jeličić Žarko, Stantetova ul. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
803660, reg. št. 12800, izdala UE Velenje.
gni-35988

Jemec Aleksander, Kovorska 19, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7236.
gnf-35416

Jerančič Špela, Hruševska cesta 62, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133848, reg. št. 183330, izdala UE Ljublja-
na. gnh-35414

Jerebic Anton, Melinci 37, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 02889. gnm-35359

Jezeršek Sašo, Sovodenj 26, Sovodenj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18293, izdala UE Škofja Loka. gnf-35845

Jurič Mojca, Emilia Driolia 4, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28560,
izdala UE Koper. gnk-35661

Jurše Olga, Smolnik 25, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 524515, reg. št.
4476. m-1427

Kadiš Miran, Dobja vas 131, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 10246, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnr-35779

Kapetanović Roberta, Ulica bratov Uča-
kar 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138975, reg. št. 151341, izda-
la UE Ljubljana. gnx-35423

Kaplja Jurij, Bukovčeva cesta 5, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786301, reg. št. 17605, izdala UE Domža-
le. gnd-35368

Kaplja Rudolf, Ul. solidarnosti 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035445, izdala UE Litija. gnk-36011

Kavčič Alojzij, Suha 14, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 11471,
izdala UE Škofja Loka. gnc-35694

Kirbiš Andreja, Štantetova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916771, reg. št. 103137, izdala UE Mari-
bor. m-1415

Kmetič Sandra, Oljčna pot 9, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
46036. gnn-35558

Knavs Miha, Veliki vrh 17, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9676.
gnq-35905

Kokol Štefan, Grizoldova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
369510, reg. št. 54053, izdala UE Mari-
bor. m-1404

Kokotec Ana, Jezerska cesta 114, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1308190, reg. št. 45355, izdala UE Kranj.
gnq-35630

Koncilja Viktorija, Partizanska ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 321301, reg. št. 157442, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-35711

Kosec Gregor, Ul. Danila Bučarja 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34302, izdala UE Novo mesto.
gng-35815

Kosojević Tede, Majaronova ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262755, reg. št. 121689, izdala UE Ljublja-
na. gnd-35868

Kozomara Mitja, Stara Fužina 63, Bohi-
njsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 900941, reg. št. 23459.
gnu-35401

Koželj Dragica, Medlog 41, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 30060. gns-35882

Krajnc Vida, Cankarjeva 3, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2766,
izdala UE Žalec. gnj-35562

Kramaršk Aleš, Svetelka 19/c, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9800,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-35639

Krančan Zdenka, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8356, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnr-35404

Krč Klemen, Leše 3/d, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9746, izdala UE Tr-
žič. gnf-35666

Krivec Stanislav, Podbrdo 91, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 694969, izdala
UE Tolmin. gnf-35366

Križman Andreja, Mengeška 53/a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700843, reg. št. 29078, izdala UE Domža-
le. gnm-35938

Križman Tone, Škrilje 53, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1252670,
reg. št. 4206, izdala UE Ljubljana.
gnb-35695

Krt Mitja, Gradnikove brigade 15, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnx-35798

Kumar Mare, Tržaška cesta 204/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1043358, reg. št. 184548, izdala UE Ljub-
ljana. gni-35963

Lah Mojca, Podutiška ulica 150, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91322, reg. št. 129906, izdala UE Ljublja-
na. gnn-35958

Lavrač Urška, Marokova 31, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 45174,
reg. št. 281, izdala UE Domžale. gnb-35770

Lavrič Urška, Serjuče 14, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1424539,
reg. št. 33886, izdala UE Domžale.
gnp-35906

Lazarević Petra, Cesta v Šmartno 35, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645818, reg. št. 92298, izdala UE Ljublja-
na. gnk-35411

Lebeničnik Helena, Zajasovnik 15, Vran-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031957, izdala UE Žalec. gnd-35543

Legčević Manda, Ulica 9. maja 14, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 610342, reg. št.
100756, izdala UE Maribor. m-1388

Leskovec Dejan, Kidričeva cesta 48, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167537, reg. št. 48237, izdala UE Kranj.
gnm-35384

Levac Matjaž, Pahorjeva 43, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
26961. gnr-35904

Lovar Uša, Maistrova 8, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1071999,
reg. št. 109557. m-1440

Lukač Ivan, Selnica ob Muri 190/b, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2593, izdala UE Pesnica. m-1434

Lukovac Jagoš, Ulica Bratov Učakar 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 734368, reg. št. 50623, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-35420

Maljevac Boštjan, Podgraje 24/b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1100269, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-35663

Marič Alojz, Rogašovci 28, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 10704.
gnz-35396

Markun Stanislav, Velesovska cesta 8,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
GH, št. S 1254151, reg. št. 6073, izdala UE
Kranj, duplikat št. 5. gnp-35656

Martinjaš Aleksandra, Šaleška cesta 16,
Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 78/2000 na ime
Martinjak Aleksandra. gnu-35351

Mermonko Jakob, Leše 144, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15052,
izdala UE Ravne na Koroškem. gno-35657

Mihajlinović Mladen, Lokavec 64, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1045265, reg. št. 28350, izdala UE Kra-
nj. gno-35807

Mihevc Marko, Sneberska cesta 120/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. S 245964, reg. št. 12601, izdala UE
Ljubljana. gnd-35818

Milošević Ličan Doris, Moškričeva ulica
40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212967, reg. št. 189360, izdala UE
Ljubljana. gnh-35764

Milošević Ličan Slobodan, Moškričeva uli-
ca 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 484344, reg. št. 145549, izdala
UE Ljubljana. gni-35763

Mirtič Marko, Bratovševa ploščad 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136121, reg. št. 157397, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-35944

Naterer Vladimir, Tančeva 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1379814, reg. št. 107944. m-1448

Novak Primož, Požarnice 31, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1012246, reg. št. 192337, izdala UE Lju-
bljana. gnl-35960

Novak Silvester, Vodovodna cesta 11, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4176, izdala UE Logatec. gnl-35635

Novak Vida, Arclin 7, Škofja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24657.
gnd-35893

Obrč Miran, Dolnja težka voda 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 24217, izdala UE Novo mesto.
gnj-35387

Oman Franc, Dražen Vrh 3, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12035, izdala UE Pesnica. m-1426

Omerzu Janez, Dečno selo 15, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15192. gnv-35650
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Ornik Jože, Zg. Gradišče 25, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12682, izdala UE Pesnica. m-1407

Oštir Jože, Vir, Linhartova ulica 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397874, reg. št. 22068, izdala UE Domža-
le. gnj-35937

Perkovič Ivan, Fram 153/a, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 719316,
reg. št. 31913. m-1406

Petek Dejan, Plečnikova 2, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 35614.
gnt-35352

Petrka Marko, Ihan, Breznikova 80, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1244931, reg. št. 31728, izdala UE Dom-
žale. gnf-35866

Pičulin Silvan, Grgarske Ravne 16, Gr-
gar, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova go-
rica. gne-35367

Pičulin Silvan, Grgarske Ravne 16, Gr-
gar, vozniško dovoljenje, reg. št. - inštruktor-
sko, izdala UE Nova Gorica. gnc-35369

Pirnat Darja, Zgornje Gameljne 44/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633523, reg. št. 126365, izdala UE Ljublja-
na. gnb-35645

Polajnar Janja, Puncerjeva 10/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1240253, reg. št. 100160, izdala UE Mari-
bor. m-1424

Polak Mitja, Javornik, Kidričeva 20, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102290, reg. št. 24740, izdala UE Radov-
ljica. gnu-35776

Potočnik Štruc Uršula, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 970854, reg. št. 43494, izdala UE Ljub-
ljana. gny-35747

Povalej Anton, Malnarjeva ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
891681, reg. št. 91785, izdala UE Ljublja-
na. gnt-35602

Rajšp Ivan, Dolge njive 12/a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 538333, reg. št. 6275. m-1395

Rakovec Anja, Cesta na Log 3, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298409, reg. št. 207348, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-35825

Razdolšek Petra, Stantetova 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1196037, reg. št. 27364, izdala UE Vele-
nje. gnz-35896

Rednak Robič Barbara, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu 32, Polhov Gradec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1214379,
reg. št. 147972, izdala UE Ljubljana.
gng-35790

Resman Janez, Zasavska 18, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1274032, reg. št. 48598, izdala
UE Kranj. gnz-35350

Rostohar Marija, Krška cesta 1/a, Kosta-
njevica na Krki, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 77/2000.
gnj-35891

Rovšek Matej, Zbilje 65, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 842859,
reg. št. 134832, izdala UE Ljubljana.
gne-35996

Rozman Andrej, Zg. Brnik 127, Cerklje
na Gorenjskem, preklic duplikata vozniške-
ga dovoljenja, kat. BGH, št. S 4828, reg. št.
38888, izdala UE Kranj. gne-35421

Rus Andrej, Cven 48/e, Ljutomer, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 9792,
izdala UE Ljutomer. gnf-35395

Smukavc Zdenka, Pod Bresti 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284992, reg. št. 228098, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-35550

Sojer Karmen, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364814, reg. št. 231545, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-35991

Stojanovič Zvonko, Krožna cesta 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 18166, izdala UE Koper.
gnq-35555

Struna Marko, Lipce 61, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
386009, izdala UE Jesenice. gng-35640

Šircelj Oblak Kristina, Spodnja Slivnica
41, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 3296, izdala UE Grosuplje.
gnx-35748

Škrabar Mojca, Drnovo 22, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12650, izdala UE Krško. gnh-35989

Šorli Jan, Gogalova 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 523833, reg. št.
42300, izdala UE Kranj. gns-35557

Šoštarič Roman, Kukovo 7, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 28988, iz-
dala UE Ptuj. gnh-35364

Špegel Stanislav, Šalek 90, Velenje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 79/2000. gnb-35545

Šuštar Bogomir, Grgar 165/c, Grgar, vo-
zniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gno-35782

Tassi Hanzi, Zavetiška ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1051826, reg. št. 152769, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-35827

Tomić Perica, Gorkijeva ulica 10, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 7600, izdala UE Izola. gns-35803

Trček Anton, Laze pri Borovnici 1, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12053, izdala UE Vrhnika. gnq-35605

Trunkelj Zdenka, Znojile pri Krki 24, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11282,
izdala UE Grosuplje. gnd-35968

Turnšek Jože, Velika Pirešica 9/b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1330222, izdala UE Žalec. gnf-35741

Velišček Majda, Bevkova 28, Anhovo, vo-
zniško dovoljenje. gnr-35554

Vezovnik Gorazd, Šentjanž pri Dravogra-
du 44, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg.
št. 6071. gnp-35556

Vidmar Martin, Brje pri Koprivi 11, Dutov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13862, izdala UE Sežana. gnj-35362

Viler Simon, Kvedrova 16, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28051, izdala UE Koper. gns-35628

Vodopivec Teja, Prvačina 228, Dornbe-
rk, vozniško dovoljenje. gns-35903

Vostri Enisa, Efenkova 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47384.
gnu-35876

Vuga Borut, Lemutova 4, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnm-35659

Vulc Marjan, Spodnja Vižinga 10, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
6516, izdala UE Radlje ob Dravi. gnx-35548

Zajec Andrej, Rožna dolina, Cesta X/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 730009, reg. št. 74204, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-35965

Zajec Marijan, Ul. Pohorskega bataljona
95, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299170, reg. št. 60869, izdala UE
Ljubljana. gns-35853

Zalokar Drago, Podpeč nad marofom 11,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10972, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnk-35461

Zdovc Andreja, Liptovska 27, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7203. gnw-35399

Zidar Dušan Leopold, Mestni trg 12, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 2500, izdala UE Slovenjske
Konjice. gnx-35773

Zommer Janez, Groharjeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
442242, reg. št. 131191, izdala UE Mari-
bor. m-1414

Zupanc Matej, Zg. Hudinja 65, Celje, vo-
zniško dovoljenje, št. 47809. gny-35997

Zver Aleksandra, Ulica padlih borcev 9/
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297601, reg. št. 213130, izdala UE
Ljubljana. gng-35440

Železinger Anton, Župančičeva 15, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
803913, reg. št. 14529, izdala UE Velenje.
gnv-35829

Žibert Peter, Buč 30/a, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18337,
izdala UE Kamnik. gny-36022

Žibrat Darja, Podgradje 8/b, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12399,
izdala UE Ljutomer. gnn-35858

Žnidaršič Lojze, Laze pri Dolskem 29,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 91657, reg. št. 8348, izdala
UE Ljubljana. gnj-35637

Žužek Mihael, Gornji trg 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 62794,
reg. št. 138179, izdala UE Ljubljana.
gnk-35736

Zavarovalne police

Aličaić Rozalija, Lanišče 54, Škofljica, za-
varovalno polico, št. 283025, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnw-35424

Drobež Klemen, Ježa 13, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 254571, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnl-35760

Eferl Robert, Bevkova 5, Grosuplje, zava-
rovalno polico, št. 283288, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d. gnz-35596

Gal Monika, Gornja Bistrica 157, Čren-
šovci, zavarovalno polico, št. AO 0337751.
gns-35753

Gortnar Erik, Ulica Tuga Vidmarja 4, Kra-
nj, zavarovalno polico, št. 766014, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-35780

Gregl Franc, Čelofigova 5, Kamnica, za-
varovalno polico, št. 279860, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnk-35561

Habijančič Cvetka, Antoličičeva 24, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 285171, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-35778
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Jugovac Boris, Mandrge 5, Logatec, za-
varovalno polico, št. 793753. gnr-35379

Lučić Anto, Preradovičeva 29, Maribor,
zavarovalno polico, št. 293934, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnf-35916

Oštir Anica, Vir, Linhartova ulica 12, Do-
mžale, zavarovalno polico, št. 276263, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-35939

Polanec Štefka, Na Dobravi 6/a, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
344164, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.,
filiala Maribor. gnk-35786

Stanič Andrej, Ul. 11. novembra 19, Le-
skovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
AO 722341, izdala zavarovalnica Tilia.
gni-35363

Stopar Jure, Dane pri Sežani 72, Seža-
na, zavarovalno polico, št. 805647, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gng-35915

Stritih Rok, Linhartova cesta 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 278549 in kupo-
ne, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnh-35439

Šimunić Milenka, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101310678, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnp-35931

Tripković Milena, Jakčeva 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101137699, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnu-35976

Spričevala

Albreht Urška, Rovte 89/a, Rovte, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papir-
ja, izdano leta 1997. gnu-35951

Aleksić Dejan, Mojstrska 1, Murska So-
bota, spričevalo o končani OŠ I. Muska So-
bota, št. 261/92. gng-35565

Antolič Mateja, Ulica Kirbiševih 4/e, Do-
goše, Maribor, indeks, št. 7107832, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-1431

Arko Dejan, Pot na Poljane 5, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, izdano leta 1998. gnr-35854

Avdija Robert, Ruška 7, Maribor, spriče-
valo o končani OŠ Maksa Durjava, izdano
leta 2000. m-1416

Babič Mojca, Glinškova ploščad 11, Lju-
bljana, obvestilo o uspehu pri maturi izdala
Gimnazija Moste, leta 1995. gnr-36029

Bac Jožef, Veščice 55, Murska Sobota,
spričevalo o zaključnem izpitu CPŠ Murska
Sobota, št. 1800. gne-35567

Bajde Andreja, Trg revolucije 18, Trbov-
lje, spričevalo 1. letnika ESŠ Trbovlje, izda-
no leta 1984/85. gnh-35789

Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo mes-
to, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo me-
sto, izdano leta 1999. gnt-35631

Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo mes-
to, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2000. gnm-35634

Bajrektarevič Bettin Suada, Smrekarjeva
27, Izola - Isola, spričevalo o končani OŠ
Vojka Šmuc Izola, izdano na ime Bajrektare-
vič Suada. gne-35742

Balaj Florentina, Pretnerjeva 8, Postojna,
spričevalo o končani OŠ Antona Globočni-
ka, izdano leta 2000. gnj-35812

Baloh David, Obrtniška 6, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1999. gnn-35708

Belovič Izidora, Rimska pl. 9, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ptuju, smer ekonomsko komercialni tehnik.
gnx-35577

Belovič Izidora, Rimska pl. 9, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Ptuju, smer ekonomsko komercialni tehnik.
gnr-35579

Beršnjak Silvester, Prušnikova 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Kemične
šole, smer procesničar, izdano leta 1977.
m-1428

Bešter Miloš, Zg. Besnica 62, Zgornja
Besnica, spričevalo 3. letnika Srednje elekt-
ro in strojne šole Kranj. gnv-35375

Bešter Miloš, Zg. Besnica 62, Zgornja
Besnica, spričevalo 2. letnika Srednje elekt-
ro in strojne šole Kranj. gnu-35376

Blaznik Renata, Betnavska 13, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektr. tehn. in ra-
čunalniške šole Maribor, izdano leta 1983 in
1984. m-1442

Bobič Dušan, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje elektro in st-
rojne šole v Kranju, izdano leta 1980.
gno-35686

Bogataj Mojca, Trg golobarskih žrtev 20,
Bovec, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Tolmin, izdano leta 1994. gnd-35768

Borič Poljanšek Mojca, Štihova ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
nje upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1982, izdano na ime Poljanšek
Mojca. gnt-35952

Borštnar Rok, Brilejeva ulica 15, Ljublja-
na, spričevalo 3. , 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Vič. gnp-35831

Branković Alenka, Cankarjeva 16, Nova
Gorica, spričevalo 1., 2., 3., 4.letnika in ma-
turitetno spričevalo Ekonomske srednje šole
v Novi Gorici, izdano leta 1978, 1979, 1980
in 1981. gng-35465

Brežnik Mirko, Brezova 37, Šmartno v
Rožni dolini, diplomo SŠBK Celje, poklic av-
tomehanik. gnv-35925

Brglez Mihael, Dobrna 61, Celje, spriče-
valo 4. letnika Srednje šole tiska in papirja,
izdano leta 1999. gne-35942

Bučar Marjan, Volavlje 10, Ljubljana, in-
deks, izdala Gimnazija Poljane. gng-36040

Buljubašić Edis, Ul. heroja Marinclja 5,
Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2000.
gny-35647

Bušič Peter, Liminjanska 93, Portorož -
Portorose, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Izoli, izdano leta
1991 in 1994. gnu-35651

Cepec Eva, Ronkova 18, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenj
Gradec, izdano leta 1998/99. gnd-35568

Cestnik Andrej, Na grivi 21, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 1. letnika Poklicne trgo-
vske šole, izdano leta 1981. gnd-35693

Colner Benjamin, Drožanjska 14, Sevni-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika ter dve obvestili
o uspehu 3. letnika Gimnazije Brežice, izda-
no leta 1991, 1992, 1993 in 1994.
gnb-35820

Confidenti Rok, Staretova ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o

zaključnem izpitu Srednje elektro šole v Lju-
bljani, izdano leta 1993. gny-35422

Čas Zdenko, Ronkova 13, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo Gimnazije Velenje,
št. 33, izdano leta 1978. gnt-35377

Černe Martina, Pekel 2, Trebnje, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole Josip Jurčič,
izdano leta 2000. gnp-35731

Černivec Romana, Dobruša 21/a, Vodi-
ce, diplomo Srednje šole za trgovinsko deja-
vnost v Ljubljani, izdana leta 1991, na ime
Kadivec Romana. gnh-35614

Danilović Zdravko, Jamova cesta 64, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje elektro-
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gno-35757

Debevec Bernard, Nova pot 2000, Not-
ranje Gorice, spričevalo 3. in 4. letnika ŠC
PET v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gnq-35705

Dednikar Jana, Omerzova ulica 12, Ko-
čevje, spričevalo št. 699/I-G, izdano junija
1998 na Gimnaziji Kočevje. gny-35372

Dimitrioska Snežana, Cesta v Mestni log
40/a, Ljubljana, indeks, izdala Srednja zdra-
vstvena šola v Ljubljani. gnb-35595

Dolinar Milojka, Zaloška cesta 51, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda večerne šole Izo-
braževalnega centra Miklošič, izdano leta
1995. gnt-35652

Došen Dean, Bratovševa ploščad 20, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole. gng-35690

Dremelj Dejan, Černivčeva ulica 17, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hniških strok Šiška, izdano leta 1993.
gnc-35744

Drobne Sabina, Dobrina 2, Loka pri Žus-
mu, spričevalo o zaključnem izpitu UPI Ža-
lec, ekonomski tehnik, izdano leta 1997.
gnl-35835

Držanič Jaka, Gubčeva ulica 3, Kranj, in-
deks, št. 41041553, izdala Fakulteta za or-
ganizacijske vede. gnh-35689

Dvojmoč Aleš, Kanižarica 33, Črnomelj,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto. gnp-35681

Dvoršek Maja, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnd-36018

Džehverović Samir, Velika Dobrava 25,
Višnja Gora, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2000.
gnj-35612

Đogić Semira, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Martina Krpana,
izdano leta 1991/92. gnq-35730

Erdelji Jana, Prešernoca 22/b, Velenje,
spričevalo 2. letnika Šole za gospodinjske
storitve Velenje. gnf-35641

Erjavec Slavko, Mladinska 1, Spodnja Id-
rija, spričevalo 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za strojništvo,
izdano leta 1992. gnn-35633

Eržen Lucija, Zabukovje 2, Zgornja Bes-
nica, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole Kranj. gnh-35564

Fabjan Ksenja, Darka Marušiča 11, Seža-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske
šole v Kopru, izdano leta 1978 do 1981,
izdano na ime Burzanovič Ksenja. gnn-35783

Ferkaš Silvo, Engelsova 16, Maribor, sp-
ričevalo o končani OŠ Janko Padežnik Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1422
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Filip Tadeja, Črneče 169, Dravograd, ori-
ginalno spričevalo zaključnih izpitov 3. letni-
ka trgovske šole. gni-35788

Filipčič Rudolf, Streliška ulica 1, Ljublja-
na, indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljub-
ljani leto izdaje 1998. gnm-35484

Gabrič Nastja, Trg revolucije 7, Maribor,
indeks, št. 71082072, izdala Pravna fakulte-
ta v Mariboru. m-1413

Gajić Ana, Jakopičeva ulica 13, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu pri maturi izdala Aške-
rčeva gimnazija, leta 2000. gnc-35419

Gale Matjaž, Jerova vas 8, Grosuplje, di-
plomo Srednje trgovske šole, izdana leta
1987. gnj-35887

Garbus Nina, Ul. Pohorski bataljon 19,
Slovenj Gradec, indeks, št. 18960147, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gni-35813

Gaši Suvad, Selca 80, Selca, spričevalo
o končani OŠ Škofja Loka, izdano leta 2000.
gnc-35594

Golob Majda, Topolšica 27, Topolšica,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra sred-
njih šol v Velenju - Gimnazija Velenje, izdano
leta 1994. gnz-35771

Gomboc Dejan, Tomšičeva 10, Murska
Sobota, diplomo št. I. NMT-163, izdala sred-
nja šola - naravoslovnomatematična smer - v
Murski Soboti. gnw-35924

Gorenšek Greta, Pristovškova ulica 3, Vo-
jnik, indeks, št. Srednje ekonomske šole Ce-
lje za leto 1983. gng-35990

Goršič Gregor, Grablovičeva 26, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje upravno-
administrativne šole, izdano leta 1999.
gnk-35611

Gorup Tadej, Sv. Anton, Klanec 16, Po-
begi, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole. gnl-35785

Grabnar Zvonimir, Spomeniška 8, Mirna,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1968 do
1974. gnp-35431

Greifoner Stanislav, Starše 76/S, Starše,
maturitetno spričevalo Srednje naravoslovne
šole Maribor, izdano leta 1983. m-1400

Gselman Vanja, Trg Borisa Kidriča 7, Ma-
ribor, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo
leto izdaje 1997. m-1393

Hacin Nataša, Bukovčeva cesta 3, Rado-
mlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1991.
gne-35842

Hadler Jerneja, V Češnjico 3, Ljubljana-
Dobrunje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1999.
gnh-35839

Hafner Ana, Seničica 15/a, Medvode,
diplomo Kemijske srednje šole, izdana leta
1965 na ime Mihovec Ana. gnd-35718

Halič Gregor, Mladinska 23, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Bojana Ilicha Maribor,
izdano v šolskem letu 1996/97. m-1429

Has Melita, Titova 54/a, Slovenska Bistri-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje teksti-
lne šole Maribor, izdano leta 1994 in 1995.
m-1443

Homar Rok, Pajerjeva 7, Šenčur, spriče-
valo 3. letnika Srednje elektro in strojne šole
v Kranju, izdano leta 1998. gno-35682

Hostnik Jožica, Ješovec pri Šmarju 10,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 1. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtna-

rske, kmetijske in gospodinjske šole Šentjur.
gnl-35885

Hostnik Vlasta, Brezovica pri Mirni 7, Mir-
na, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-35909

Huskić Alojz, Škofjeloška 15, Medvode,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani. gnv-35850

Ilić Andrej, Prešernova cesta 16, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izdano
leta 1997, 1998 in 1999. gnb-35849

Ivičak Dejan, Šarhova 45, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje kovinarsko, stroj-
no, metalurške šole. m-1419

Jakopin Marko, Kmetijska 3/d, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1394

Jakša Uroš, Pavšičeva ulica 34, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka,
izdano leta 1996. gny-35597

Janželj Klaudija, Vrzdenec 17, Horjul, in-
deks, št. 21013612, izdal FDV v Ljubljani.
gnk-35961

Jelenc Marjan, Gornje Dobravice 20, Gra-
dac, spričevalo 2. in 3. letnika Poklicne gra-
dbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1972/73 in 1973/74. gnc-35794

Jeličič Barbara, Fiesa 1, Piran - Pirano,
indeks, izdala Srednja ekonomska šola Ko-
per. gnz-35371

Jesenko Ana Matilda, Lesno Brdo 77,
Vrhnika, indeks, št. 21010558, izdala FDV v
Ljubljani. gnb-35995

Jošt Valentin, Zelen breg 20/a, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Preva-
lje, izdano leta 1998. gnp-36006

Jug Marko, Tomšičeva 1/a, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Pohorske-
ga odreda v Slovenski Bistrici, izdano leta
1995/96. gni-35913

Jukić Marko, Cesta dveh cesarjev 44,
Ljubljana, indeks, št. 16453, izdala FDV v
Ljubljani. gnk-35811

Jurca Borut, Rjava cesta 31/a, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje Agroživil-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1990 in
1992. gnx-36023

Jurić Svjetlana, Hladilniška pot 26, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole. gnd-35668

Kadirić Atif, Nika Šturmana 8, Sežana,
spričevalo 1. letnika gradbene šole, poklic
zidar. gnf-35616

Kajtanović Emil, Celovška cesta 484, Lju-
bljana, diplomo Srednje lesarske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1990. gnc-35719

Kamerić Senada, Neža 24, Trbovlje, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Srednje gostinske
šole Celje. gnu-35676

Karakaš Matija, Tbilisijska ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje elektrote-
hnične šole v Ljubljani. gnv-36025

Kenda Maja, Emilija Driolia 11, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske šole. gnm-35784

Kep Urška, Sketova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnq-35755

Kociper Vesna, Podmolniška cesta 9,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. in 3. letni-
ka Srednje upravno administrativne šole v

Ljubljani, izdano leta 1990 in 1992.
gnf-36045

Kočevar Miha, Goce Delčeva 46, Ljublja-
na, spričevalo 3. letniika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnx-35623

Korotaj Nataša, Ul. dr. Hrovata 16, Or-
mož, maturitetno spričevalo Gimnazija Fran-
ca Miklošiča, izdano leta 1995. gnw-35899

Košorok Boštjan, Ulica Bratov Učakar 76,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta 1992
in 1993. gnx-35848

Kovač Dominik, Stara 4, Murska Sobota,
spričevalo o končanem 8. razredu OŠ III v
Murski Soboti, št. 26/1-1996-8c.
gnt-35677

Krajnc Boštjan, Volkmerjeva 21, Ptuj, sp-
ričevalo o končani OŠ Mladika. gnk-35911

Kramar Jandranka, Vransko 84, Vransko,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Celje, št. 61, izdano 25. 6.
1976. gnr-35354

Kravanja Maja, Kneža 15, Most na Soči,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izda-
no leta 2000. gnl-35410

Krempl Matej, Leskovec 119/b, Prager-
sko, spričevalo o končani OŠ Pohorski od-
red, izdano leta 1994/1995. gnl-35685

Krivičič Alfio, Farančan 6, Sv. Anton, Po-
begi, obvestilo o uspehu 4. letnika PTSŠ,
izdano v šolskem letu 1983/84. gnh-35389

Kumer Natalija, Cerovec 25, Ivanjkovci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, Šolski
center Ptuj, izdano leta 1997/98.
gnh-35914

Leben Luka, Sp. Besnica 88, Zgornja Be-
snica, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SEUAŠ, ekonomsko ko-
mercialni tehnik, izdano leta 1998.
gns-35403

Lenošek Marko, Letuš 56/b, Šmartno ob
Paki, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Velenje, izdano leta 1984. gnf-35791

Ljubič Mojca, Puterlejeva 47, Ljubljana,
indeks, št. 20990501, izdala Pravna fakulte-
ta. gnd-35618

Logar Rok, Lokarje 26, Vodice, spričeva-
lo o končani OŠ Vodice, izdano leta 1996.
gnm-35959

Lorbek Jožica, Jarčeva 4/a, Maribor, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1999. m-1399

Lovrec Damjan, Štajngrova 8, Benedikt,
spričevalo 2. letnika Srednje šole - smer fri-
zer, izdano leta 2000. m-1411

Lubej Suzana, Raduše 29, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, zaključno spričevalo Gim-
nazije Ravne na Koroškem, izdano v šolskem
letu 1993/94. gnb-35920

Luzar Jože, Gabrska gora 66, Gabrje,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano
leta 1978. gns-35828

Mađarević Snežana, Preglov trg 11, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole, izdano leta 1992.
gnc-35644

Marčič Jasna, Leskovec 41, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1408

Marolt Maja, Cankarjeva 46, Radovljica,
spričevalo 8. razreda OŠ Anton Tomaž Lin-
hart v Radovljici. gnv-35400
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Maruško Blaž, Fazanska 7, Portorož - Po-
rtorose, indeks, izdala kovinarska šola SKŠ
Koper. gnb-35570

Matelič Primož, Delakova ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo 1.letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1998. gnt-35427

Mavec Mirjam, Fabianijeva ulica 11, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehniške šole vLjubljani, izdano leta
1983, izdano na ime Mavc Mirjam.
gnp-36031

Mejak Miran, Šmihel pod Nanosom 23,
Postojna, indeks, izdala Srednja družboslov-
na šola leto izdaje 1987. gno-35857

Meljo Polona, Petrovičeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obu-
tvene in gumarske šole Kranj, izdano leta
1991, 1992, 1993, izdano na ime Ziherl
Polona. gnz-35946

Miklavčič Tina, Trebnja Gorica 2, Krka,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Ljublajni, izdano leta 2000.
gns-35953

Mikuletič Veronika, Stantetova 9, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vrhovci, izdano
leta 1999. gnj-35716

Mladenovič Kosta, Jakopičeva 22, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika ekonomske šole.
gnx-35923

Mlinar Danijel, Ulica talcev 3, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živil-
ske šole Maribor, program živilec-mesar, iz-
dano leta 1995, 1996 in 1997. gno-35386

Mlinšek Nejc, Vitanje 148, Vitanje, spri-
čevalo 3. razreda OŠ Vitanje. gnl-35560

Murajčič Sead, Erjavčeva ulica 24, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 2. letnika SKPŠ.
gnm-35684

Muratović Safet, Kidričeva 57, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Rudarske šole
Zagorje, izdano leta 1979. gns-36007

Nakić Izabela, Jenkova 35, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. gnz-35546

Ninič Marjan, Kamniška graba 41, Kam-
nica, zaključno spričevalo SERŠ, izdano leta
1999. m-1446

Oražem Karoline, Wolfova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1995.
gnp-35406

Orehek Robert, Potočnikova ulica 14,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnl-35985

Orešek Adolf, Lipova ulica 8, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Šlandrove brigade
v Domžalah, izdano leta 1989. gne-35617

Oset Mateja, Bodrišna vas 16/a, Grobe-
lno, spričevalo 3. , 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Celje - Center.
gnf-35566

Osolnik Matej, Jarška cesta 35, Domža-
le, spričevalo 1. letnika SENŠRM Kamnik,
izdano leta 1992. gnd-35943

Ostaševski Tea, Ulica Molniške čete 5,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1998 in 2000.
gnw-35949

Ozimič Alenka, Greenwiška 12, Maribor,
indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Mari-
bor leto izdaje 1985. m-1405

Padovan Kristjan, Volčja Draga 54, Volč-
ja Draga, spričevalo 1. letnika, program sre-

dnjega izobraževanja, gostinska dela, po-
klic natakar, izdano leta 1996, izdala “Tol-
minska” Petrovič k.d. Tolmin. gng-35590

Pajk Uroš, Jadranska ulica 2, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja pedagoška šola v Kra-
nju. gnd-35468

Panič Katja, Burlinova 1, Koper - Capodi-
stria, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Kopru, izdano leta 2000.
gnm-35934

Pantar Sonja, Brdnikova ulica 36, Ljublja-
na, letno spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Bežigrad, izda-
no leta 1992, 1993. gnp-35981

Pasar Anton, Grajski trg 25, Žužemberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, izdano leta
1994. gnl-35810

Pečjak Iztok, Ulica heroja Mihelčiča 10,
Črnomelj, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2000. gni-35838

Pegan Seni, Trg Ivana Roba 13, Šempe-
ter pri Gorici, indeks, št. 19806057, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gni-36013

Petek Marjeta, Vodovnikova 19, Maribor,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko administra-
tivne šole v Mariboru, izdano leta 1980.
m-1435

Petek Stanislava, Cvetkovci 78, Podgor-
ci, spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu gostinske šole Maribor,
smer natakar, izdano leta 1972 do 1975.
m-1438

Pirš Janja, Podgorje 80, Kamnik, spriče-
valo o zaključnem izpitu izdal Landis - izobra-
ževanje in poslovno svetovanje Ljubljana, iz-
dano leta 1999. gnj-35837

Pivec Vesna, Borova vas 5, Maribor, za-
ključnos pričevalo in spričevalo 2. letnika Ži-
vilske šole. m-1421

Plešnik Klemen, Novo polje, cesta VII/
79, Ljubljana, indeks, št. 81372652, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnc-36044

Plevanč Bogdana, Novo polje cesta II/9,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Poklicne ad-
ministrtivne šole izobraževalnega centra Ru-
dolfa Maistra, izdano leta 1980, izdano na
ime Čebela Bogdana. gni-35967

Počkaj Danica, Kočevarjeva 6/a, Mari-
bor, spričevalo o diplomskem izpitu Srednje
glasbene in baletne šole Maribor, izpit za
violino, izdano leta 1977. m-1450

Podbevšek Frančišek, Zgornji Motnik 15,
Motnik, spričevalo Poklicne šoferske šole,
izdano leta 1978. gnh-35714

Pogorevc Branko, Brdinje 2/e, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje lesarske šole
Maribor, poklic lesar širokega profila, izdana
leta 1985. gnm-35559

Polak Andrej, Reška cesta 47, Prebold,
diplomo št. I-K/156, izdal STŠMT Celje leta
1986. gne-35792

Potočnik Janko, Škale 94, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 691.
gnb-35895

Pšeničnik Irena, Studenec 38/c, Stude-
nec, spričevalo o končani osnovni šoli, izda-
no na ime Globavs Irena. gno-35582

Pušaver Tomaž, Gaj, Šarhova 35, Prage-
rsko, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1999/2000. m-1423

Radanović Milena, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravst-

vene šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnr-35754

Radosavljevič Nataša, Bizeljska cesta 20,
Brežice, spričevalo 4. letnike Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
gny-35772

Rašl Štefanija, Podvinci 26/a, Ptuj, spri-
čevalo 6. razreda OŠ Ljudski vrt, izdano na
ime Lačen Štefanija. gnp-35381

Ratajc Alojz, Vina Gorica 28, Trebnje, di-
plomo Pravne fakultete, št. 126/76.
gnj-35912

Ravnikar Mojca, Žaucerjeva ulica 16, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnu-35576

Repina Matjaž, Pekel 27, Pesnica pri Ma-
riboru, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 2000. m-1389

Resnik Silvo, Mariborska cesta 48, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene te-
hnične šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gns-35607

Reš Kostja, Kajuhova 3, Ptuj, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 1997/
98. gnw-35574

Rihtar Mojca, Pšata 93, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 1982, izdano na
ime Potec Mojca. gnm-35709

Rink Matjaž, Koprivnik 16, Sovodenj, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu SKCPŠ v Škofji
Loki, izdano leta 1993. gne-35992

Ristič Ajda, Gradež 1, Izlake, indeks, št.
31990130, izdala Fakulteta za farmacijo.
gng-35415

Romler Alex, Preserje 20, Preserje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995. gnz-35846

Rostan Tomislav, Štubljanska 93, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika Gradbene tehnič-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnv-35929

Rošker Primož, Beraničeva ulica 24, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Glasbene srednje
šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-1391

Rugelj Špelca, Stanežiče 48/a, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
1996 in 1997. gnd-35643

Rus Dolores, Hrastovlje 26/b, Črni Kal,
indeks, izdala SEDŠ Koper v šolskem letu
1988/89 leto izdaje Bordon Dolores.
gng-35840

Rusjan Denis, Renški Podkraj 5/a, Ren-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske
šole. gnn-35683

Salobir Alenka, Melikova ulica 48, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno sp-
ričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1982.
gne-35692

Savić Milica, Mačkovac, Bosna, spriče-
valo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1979, izdano na ime Đukić
Milica. gne-35417

Sečko Silvana, Vaneča 33, Puconci, in-
deks, št. 71990208, izdala Biotehniška fa-
kulteta. gng-35940

Selan Matevž, Dobrunjska cesta 36/d,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Le-
dina, izdano leta 1998. gnz-35721

Sjekloša Tjaša, Na gaju 14/f, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta
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Plečnika, izdano leta 1998 in 1999.
gnr-35604

Sokler Tomi, Ljuba Šercerja 11, Raden-
ci, indeks, št. 62990762, izdala VŠHT Por-
torož. gns-35678

Sokolović Đorđe, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, indeks, št. 81564279, izdala EPF
Maribor. m-1396

Soldat Kristina, Topniška 25, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Mirana
Jarca. gnw-36024

Stanković Slijepčević Slavojka, Ul. Grad-
nikove brigade 33, Nova Gorica, spričevalo
2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdano leta 1980, izdano na ime Stan-
ković Slavojka. gnk-35836

Stergar Andreja, Sela pri Dobovi 40, Do-
bova, spričevalo 3. letnika Srednje turistične
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. gnc-35344

Stibilj Ivan, Malovše 8, Črniče, indeks, št.
II/E-1995, izdan v TŠC Nova Gorica.
gny-35472

Strajnar Marina, Ulica Anke Salmič 47,
Leskovec pri Krškem, indeks, izdala Srednja
trgovska šola Brežice. gnd-35593

Strmec Ivana, Livarska ulica 7, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1984. gnb-35745

Strnad Jože, Šmarješke Toplice 192,
Šmarješke Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehniške šole v Ljubljani, od-
sek za nizke gradnje, št. NIV/88, izdano leta
1970. gnr-35804

Stručič Leon, Fornače 5, Piran - Pirano,
letno spričevalo 2. letnika Srednje kovinar-
ske in prometne šole Koper, poklic mehanik
vozil in voznih sredstev. gnx-35573

Šabotič Almira, Ob ribniku 37, Maribor,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole, izda-
no leta 2000. m-1433

Šest Saša, Zadružna 28, Komenda, in-
deks, št. 12328, izdala Višja upravna šola v
Ljubljani leto izdaje 1991. gnf-36041

Šinkovec Igor, Slavka Gruma 60, Novo
mesto, indeks, št. 23940321, izdala Fakul-
teta za strojništvo. gny-35872

Špacapan Patricija, Ozeljan 101, Šem-
pas, spričevalo in indeks za opravljen zaklju-
čni izpit, poklic trgovinski poslovodja, izdano
leta 1999 v Dutovljah, Memory d.o.o..
gnu-35926

Špolar Dragica, Cerina 13, Brežice, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje medicinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1977 in
1978, izdano na ime Marinč Dragica.
gnv-35950

Štradjot Ana, Dolnja Košana 70, Košana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano na
ime Krebelj Ana. gnb-36020

Štravs Katarina, Korzika 1, Gozd Martu-
ljek, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jese-
nice, smer poslovni tajnik, izdano leta 1999.
gnk-35586

Štravs Katarina, Korzika 1, Gozd Martu-
ljek, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jese-
nice, smer poslovni tajnik, izdano leta 1998.
gnj-35587

Šubašić Zoran, Slavka Gruma 54, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole Novo mesto, izdano leta 1999.
gnn-35583

Šubic Jure, Toma Zupana 23, Naklo, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje mlekarske šole
Kranj, izdano leta 1999. gny-35397

Tinev Tadej, Jakobovo naselje 79, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Gimnazije v
Murski Soboti, izdano leta 1999. gno-35382

Tomič Robert, Brilejeva 14, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih st-
rok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1999. gnp-35706

Tominc Dejan, Rašiška ulica 10, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunika-
cije v Ljubljani, izdano leta 1997. gne-35917

Toplak Andrej, Zgornji Duplek 121, Spo-
dnji Duplek, indeks, št. 71970537, izdala
Biotehniška fakulteta. gno-35407

Trajber Judit, Glavarjeva 45, Ljubljana, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 1975, izdano na
ime Trajber Judita. gnk-35761

Trontelj Andrej, Perovo 26, Grosuplje, in-
deks, št. 71990219, izdala Biotehniška fa-
kulteta. gnn-35758

Trontelj Marjan, Na Otoku 4, Celje, potr-
dilo o strokovnem izpitu za višjega zdravstve-
nega tehnika-fizioterapevta, izdano 8. 12.
1975. gnc-35394

Turk Irena, Pehačkova cesta 4, Logatec,
spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, iz-
dano leta 1994. gnh-35814

Urek Marjan, Ulica talcev 26, Straža, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje hotelske šole
v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gnx-35398

Uršič Rozalija, Mladinska 6, Spodnja Idri-
ja, spričevalo OŠ Jožeta Mihevca Idrija, izda-
no 25. 6. 1986, izdano na ime Prezelj Roza-
lija. gni-35571

Uzunović Svetlana, Zlatek 10, Ljubljana,
indeks, izdal Center strokovnih šol in oseb-
nih storitev, frizerska šola leto izdaje 1985.
gnd-35793

Vajksler Jasmina, Robindvor 37, Dravog-
rad, spričevalo OŠ Neznanih talcev Dravog-
rad, izdano leta 1990. m-1990

Vanco Jernej, Ribnica na Pohorju 74, Ri-
bnica na Pohorju, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1998. m-1412

Vasič Marko, Smetanova 36, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano
leta 1998. m-1418

Verstovšek Janez, Neubergerjeva ulica
19, Ljubljana, potrdilo o opravljeni maturi Gi-
mnazije Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano
leta 1972. gnl-35435

Vezovišek Peter, Keršičev hrib 23, Trbo-
vlje, spričevala Srednje ekonomske šole Tr-
bovlje, izdana v šolskih letih 1996/97,
1997/98, 1998/99 in 1999/00.
gni-35588

Vidic Špela, Trg Rivoli 8, Kranj, spričeva-
lo 1. letnika SEUAŠ Kranj. gng-35390

Vidmar Vida, Ulica Anice Černejeve 10,
Slovenske Konjice, spričevalo o končani OŠ
na Resniku, št. 20/6. gnl-35910

Vindiš Branimir, Pobrežje 91, Videm pri
Ptuju, zaključno spričevalo Srednje elektro,
računalniške šole Maribor. m-1398

Vinovrški Nenad, Naselje Borisa Kifriča
3, Metlika, spričevalo 1. letnika Srednje pro-
metne šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-1425

Vipotnik Kopanja Alenka, Lakotence 5,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter maturitetno spričevalo II. gimnazije v Ljub-

ljani, izdano leta 1966, 1967, 1968 in 1969,
izdano na ime Vipotnik Alenka. gnu-35751

Virt Stanislav, Farovec 2, Laporje, diplo-
mo SKSMŠ, izdana leta 1987 v Mariboru.
m-1392

Vukovac Šarlota, Podlubnik 154, Škofja
Loka, spričevalo 4. letnika Srednje zdravst-
vene šole, izdano leta 2000. gnl-35610

Zagoričnik Luka, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Srednješolskega centra Ru-
dolfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1993,
1994. gnn-35933

Zakrajšek Živa, Bevkova ulica 18, Kam-
nik, indeks, št. 20950293, izdala Pravna fa-
kulteta. gnj-35962

Zalokar Branko, Župančičeva 11, Zgor-
nja Polskava, indeks, št. 81194447, izdala
EPF Maribor. m- 1409

Zidarič Tjaša, Einspielerjeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 2000. gnk-35936

Zupan Rudi, Dupleška cesta 96, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniška
šola za industrijske strojne tehnike v Maribo-
ru, izdano leta 1983. m-1417

Zupanc Dušan, Plešičeva ulica 47, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1980. gnz-35446

Zupančič Katja, Dobrdobska ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole, izdano leta 1996.
gnn-35983

Zupančič Petra, Zimica 97/a, Zgornja Ko-
rena, spričevalo o končani OŠ 8. razreda
OŠ Korena, izdano leta 1998. m-1441

Zver Shrestha, Valvazorjeva 10, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1990, 1991 in 1992, izdano na ime Indrani
Shrestha. gnn-35808

Zvizdalo Urška, Šorlijeva 21, Kranj, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Simon Jenko.
gni-35563

Žabjek Matjaž, Ob Dolenjski železnici
132, Ljubljana, diplomo Srednje elektroteh-
niške šole Ljubljana, izdano leta 1989.
m-1451

Žgeč Dragica, Arbajterjeva 5, Ptuj, spri-
čevalo končane trgovske šole, Srednješol-
skega centra Ptuj, izdano leta 1977.
gnh-35589

Žišt Aleš, Kostanjevec 67, Zgornja Ložni-
ca, spričevalo od 1 do 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 1990 -
1994. m-1403

Žitko Robert, Ljubljanska cesta 41, Boro-
vnica, potrdilo o varnem delu s traktorjem in
traktorskimi priključki, izdala Srednja gozdar-
ska šola let 1996. gng-35615

Živanović Aleksander, Polanškova 11,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 1997 in
1998. gnx-35823

Živko Urška, Šercerjeve brigade 5, Mari-
bor, spričevalo 2. letnika I. gimnazije v mari-
boru, izdano leta 2000. m-1444

Žižmond Iztok, Juleta Gabrovška 34, Kra-
nj, spričevalo SŠGTEU Bled, smer kuhar, iz-
dano leta 1990/91 in 1991/92. gns-35378

Žolger Anita, Majšperk 14/a, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj,
upravni tehnik, izdano leta 1998/99.
gnj-35787
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Žugič Lidija, Hrastje 23, Cerklje ob Krki,
letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Breži-
ce, izdano v šolskem letu 1992/93.
gnc-35919

Ostali preklici

AUTOCOMMERCE d.o.o., Ptujska ces-
ta 132, Maribor, potrdilo za registracijo vo-
zila ATEGO 818 L, št. šasije
WDB9702171K523379, ocarinjeno po ca-
rinski deklaraciji št. 11211 dne 22. 8.
2000, izdal Carinski urad Ljubljana na zah-
tevo uvoznika AC Intercar, Ljubljana.
gnq-36005

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1072606, št. šasije
ZFA17600004839993, za vozilo Fiat Pun-
to 55S. gnd-35743

Bizjak Slavica, Col 92/a, Col, delovno
knjižico št. 7983, izdano 24. 5. 1971.
gnb-35370

Blažič Stanka, Grušovlje 6, Rečica ob
Savinji, študentsko izkaznico, št.
61142589. m-1432

Brdnik Tadeja, Ogljenšak 18, Zgornja
Polskava, študentsko izkaznico, št.
81523283. m-1401

Devčič Dragica, Oljčna pot 3/c, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gni-35688

Domitar Štefan, Dolge njive 2/a, Voliči-
na, listino o prevozu nevarnih snovi, št.
010539, izdalo MNZ dne 21. 11. 1997.
m-1452

Filipčič Domen, Prade, Cesta 11 št. 5,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 148910.
gnt-35927

Gadža Vilko, Viška cesta 69/b, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-35429

Geršak Miroslav, Gorjane 9, Podsreda,
licenco št. 001402/1731-ZR64/1997 za
vozilo Mercedes benz 1748 S, z reg. ozna-
ko CE 25-60M. gns-35878

Goljuf Marijana, Šalek 95, Velenje, tri de-
lnice KRS Velenje d.d., št. 009842, 009843
in 009844. gnf-35391

GRADIS Strojno prometna, Šmartinska
32, Ljubljana, licenco za vozilo z reg. tablico
LJ - 47-69J, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gno-35432

Grašič Janez, Seljakovo naselje 18, Kra-
nj, delovno knjižico. gnb-35749

Grden Rado, Brezje pri Lipoglavu 3, Lju-
bljana-Dobrunje, delovno knjižico.
gnq-35955

Grmek Nika, Cesta na Lenivec 12, Seža-
na, študentsko izkaznico, št. 18970198, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnq-35834

Grobelnik Petra, Šaleška 2/c, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 23505, izdala Vi-
soka upravna Šola. gnl-35585

Jagarinec Mateja, Mala Varnica 4/b, Zgo-
rnji Leskovec, študentsko izkaznico, št.
41970034, izdala Medicinska fakulteta v Lju-
bljani. gnp-35756

Jakše Renata, Zbure 22/a, Šmarješke
Toplice, študentsko izkaznico, št.
30009747, iznala FNT v Ljubljani.
gnc-36019

Juha Blaž, Abramova 12, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola v
Ljubljani. gnv-36000

Kavs Maja, Čezsoča 66, Tolmin, študent-
sko izkaznico, št. 01099420, izdala Peda-
goška fakulteta v Ljubljani. gnz-36021

Knific Nina, Tesovnikova 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11990052, izdala
Visoka šola za zdravstvo. gnr-35654

Kodrič Branko, Nanoška 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1135.
gni-35538

Kogovšek Janez, Sp. Pirniče 32/a, Med-
vode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gni-35888

Kohek Damijan, Ljubljanska cesta 76, Do-
mžale, delovno knjižico. gns-35603

Kohne Janko, Ul. Erne Starovasnik 15,
Poljčane, delovno knjižico, reg. št. 4559,
ser. št. 204513, izdana 24. 7. 1991 pri UE
Slovenska Bistrica. m-1387

Kokotec Ana, Jezerska cesta 114, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 43990020, izdala
Akademija za gasbo v Ljubljani. gnw-35824

Končan Matjaž, Jakčeva ulica 38, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnv-35700

Kopač Marija, Vaše 44, Medvode, delov-
no knjižico. gne-35592

Kordež Irena, Kamnik pod Krimom 109,
Preserje, študentsko izkaznico, št.
20970446, izdala Pravna fakulteta.
gnc-35844

Koren Maja, Kardeljeva 57, Maribor, de-
lovno knjižico št. 5239, ser. št. A0242293,
izdana 11. 11. 1992. m-1449

Kozinc Franc, Metni vrh 2, Sevnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 71960671, izdala Bi-
otehniška fakulteta v Ljubljani. gnu-35626

Križan Janez, Savinjska cesta 4, Žalec,
delovno knjižico. gni-35388

Krže Aleša, Zupančičeva 9, Ljubljana, hra-
nilno knjižico št. 50100-620-133-05-
1010131-42314005, izdala Ljubljanska ba-
nka. gni-35438

Kuclar Tomaž, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-35841

Kukić Selvedin, Galetova 6, Kranj, delov-
no knjižico. gnt-35802

LADA AVTO d.o.o., Leskoškova 11, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1167646 za vozilo Lada
niva 1700. gne-35467

Leskovšek Tomaž, Ojstriška vas 20/a,
Tabor, delovno knjižico. gnx-35877

Maček Marino, Potrčeva 6, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19811587, izdala
Ekonomska fakulteta. gno-35957

Mandić Josip, Linhartova cesta 76, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnf-35941

MATKO TRANSPORT s.p., Gabrje, Go-
mile 21, Brusnice, licenco, št. 001410/
1287-ZR48/1997 za tovorno vozilo Volvo
FM 12, reg. št. NM 52-31N3. gnr-35679

Mermal Aleksander, Podsmrečje 9, Gor-
nji grad, študentsko izkaznico, št.
18950056, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gny-35947

Močnik Anže, Deteljica 4, Tržič, vozno
karto, št. na relaciji Bistrica - Kranj, Kranj -
Bistrica. gnk-35361

Močnik Monika, Medno 53/a, Ljubljana-
Šentvid, preklic spričevala Srednje ekonom-

ske šole, objavljen v Ur. l. RS, št. 79/2000.
gnj-35437

Modic Erik, Cesta v Pečale 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-36014

Mrkalj Rade, Mestni vrh 6, Ptuj, delovno
knjižico. gng-35365

Nagode Jure, Vrzdenec 88, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola
v Ljubljani. gnt-36002

Osolin Igor, Pot iz vasi 1, Kamnik, delov-
no knjižico. gnb-35945

Ozbič Petra, Sergeja Mašere 9, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
756680, izdala Ekonomska fakulteta Ljub-
ljana. gnn-35908

Paliska Maruška, Lucija, Fazanska 6, Po-
rtorož - Portorose, delovno knjižico.
gny-35922

PANAHOM d.o.o., Tbilisijska 57, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 1023218. gnk-35540

Pečjak Silvester, Bučarjeva ul. 6, Škoflji-
ca, študentsko izkaznico, št. 71960163, iz-
dala Biotehniška fakulteta v Ljubljana.
gne-35717

Pečnik Primož, Ul. v Kokovšek 26, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gnn-36033

Perše Marjan, Podgorje 75/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, delovno knjižico.
gnw-35374

Pitamic Nina, Žorgova 88, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 309277, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnf-35466

Planko Zalokar Cvetka, Paridol 6, Gorica
pri Slivnici, delovno knjižico, reg. št. 5007,
ser. št. 996082. gnv-35750

Polanič David, Videm pri Ptuju 31, Videm
pri Ptuju, delovno knjižico, izdano v Ormožu.
gnp-35581

Popovič Nenad, Kocjančičeva 37, Anka-
ran - Ankarano, prometno dovoljenje, izdano
leta 1999. gnc-35569

Potočnik Alenka, Polhov Gradec 134, Po-
lhov Gradec, delovno knjižico. gno-35732

Potokar Janez, Lokve 42, Črnomelj, de-
lovno knjižico, ser. št. A 0353980, reg. št.
1582, izdala UE Črnomelj. gny-35547

Recek Anica, Šalinci 6/a, Križevci pri Lju-
tomeru, delovno knjižico. gnv-35800

Ružič Patricija, Oktobrske revolucije 27/
c, Izola - Isola, delovno knjižico. gnl-35385

Sanchez Marin Jožef, Jamova cesta 60,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-35541

Sancin Sara Lura, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-35715

Slemenik Ciril, Golavabuka 47/a, Šmart-
no pri Slov.Gradcu, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1063669.
gnv-35575

Sokolovič Đorđe, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, študentsko izkaznico, št. 81564279.
m-1397

Stopar Maja, Vojkova 77, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 0539, izdala Veterina-
rska fakulteta v Ljubljani. gnz-35346

Strle Viktor, Cesta 4. julija 62/a, Krško,
delovno knjižico. gnu-35801

Sušak Rok, Grajska vas 44, Gomilsko,
študentsko izkaznico, št. 26103550, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnf-35816
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Šalika Robertina, Ižakovci 10, Beltinci,
diplomo, št. 476 Srednje živilske šole v Mari-
boru, izdana leta 1986. gnd-35393

Šilc Franc, Ul. Petra Kozine 8, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 71980314,
izdala Biotehnična fakulteta oddelek za lesa-
rstvo. gnm-35984

Šiško Nataša, Kotarjeva cesta 16, Šent-
jernej, študentsko izkaznico, št. 19314063,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-35430

Šivic Manja, Rožna dolina, cesta III/2,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41042094, izdala Fakulteta za organizacij-
ske vede v Kranju. gnh-35964

Škrijelj Mersiha, Ulica heroja Staneta 7,
Žalec, delovno knjižico, reg. št. 6398, ser.
št. A 443095. gnu-35380

Šmidovnik Marjan, Tkalska pot 2, Kam-
nik, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 00/13-1963/12-90. gnn-35433

Štrukelj Blaž, Srednje Gameljne 28, Lju-
bljana Šmartno, delovno knjižico.
gnb-35470

Trunkelj Marko, Znojile pri Krki 24, Krka,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1654/93. gnb-35970

Trunkelj Zdenka, Znojile pri Krki 24,
Krka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2957/99. gnc-35969

Vukičević Eva, Strossmayerjeva 8, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19780853,
izdala Ekonomska fakulteta. gnm-35434

Zorić Goran, Petričeva 27, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gny-35347

Zupanc Matevž, Cesta na Rožnik 29,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18980996, izdala Filozofska fakulteta.
gne-35817

Žinko Brigita, Brilejeva 13, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 71990466, izdala Bi-
otehniška fakulteta v Ljubljani. gne-35867

Žitnik Alojz, Celovška cesta 138, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnx-35723
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