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Register
političnih strank

Ob-35969

1. V register političnih strank se pod
zap. št. 35, kjer je vpisana stranka Nova
stranka, s skrajšanim imenom Nova in
kratico imena Nova ter sedežem v Ljub-
ljani, Tržaška 2, vpiše sprememba statu-
ta in znaka stranke, ki je sestavljen iz gra-
fičnega simbola, napisom NOVA posebne
tipografije in z naslovom spletne strani pod
logotipom NOVA. Grafični simbol znaka
sestavljata na levi strani prazni in na desni
strani polni polkrog, ki se stikata v krog in
sta nagnjena pod kotom 110 °. Levi praz-
ni polkrog oklepa obod kroga v polni bar-
vi. Znak simbolizira globus s črno in belo
polovico planeta in predstavlja enakoprav-
nost in usklajenost. Tipografijo znaka
predstavlja kratica NOVA. Pod napisom je
izpidan spletni naslov NOVE stranke:
www.nova-stranka.si. Uporabljena je po-
sebej prirejena tipografija Bimini Normal.
Barvi znaka in tipografije sta oranžna ali
črna. Barva simbola, napisa “NOVA” in
naslova spletne strani je oranžna, številka
165 po pantonski lestvici, ali črna. Ra-
zmerje stranic znaka je 1 : 2,75.

2. Kot zastopnik politične stranke Nove
stranke se v register političnih strank vpiše
Gorazd Drevenšek.

Št. 0302-18/05-028/2-98 Ob-35845

V register političnih strank se pod zap.
št. 37, kjer je vpisana stranka Stranka
demokratske akcije Slovenije, s skraj-
šanim imenom SDA Slovenije in kratico
imena SDAS ter sedežem v Ljubljani,
Cesta dveh cesarjev 63, vpiše zasto-
pnik stranke Šefik Žilić, v.d. predsednika
stranke.

Sodni register

Št. 0302-18/05-028/8-98 Ob-35846

V register političnih strank se pod zap.
št. 17, kjer je vpisana stranka Liberalna
demokracija Slovenije, s kratico imena
LDS, vpiše sprememba statuta stranke.

KRANJ

Rg-44186
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00599 z dne 7. 8. 1996 pod št.
vložka 1/05820/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno od-
govornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5950031
Firma: KURSON & K CO., trgovina, dis-

tribucija, zastopstvo, organizacija, go-
stinstvo in proizvodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: KURSON & K CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 90
Ustanovitelja: Kurson Anica, Kranj, Hras-

tje 90 in Kozoderović Igor, Kranj, Dražgo-
ška ulica 5, oba vstopila 11. 7. 1996, od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kur-
son Anica in Kozoderović Igor, oba imeno-
vana 11. 7. 1996 kot družbenika, ki zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proiz-

vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in mladinskih
prenočišč; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-

nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6411 Javne poštne stori-
tve; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

LJUBLJANA

PS-12001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2000/11090 z dne
2. 8. 2000 pri subjektu vpisa GGP PRO-
JEKT LJUBLJANA d.o.o. sedež: Šmarti-
nska 134 a, 1000 LJUBLJANA, vpisa-
nem pod vložno št. 1/25596/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: vpis začet-
ka redne likvidacije, spremembo firme,
tipa in datuma pooblastila zastopnika, s
temile podatki:

Matična št.: 5860261
Firma: GGP PROJEKT LJUBLJANA

d.o.o. - v likvidaciji
Skrajšana firma: GGP LJUBLJANA

d.o.o. - v likvidaciji
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor PEČENKO BORIS, Martinova pot 43,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 6. 2000,
zastopa brez omejitev.; likvidator PEČEN-
KO BORIS, Martinova pot 43, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 14. 6. 2000.

Razno: Sklep skupščine z dne
14.06.2000 o začetku redne likvidacije.
Rok za prijavo terjatev je 31 dni od objave
sklepa v Uradnem listu.

PS-12449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2000/02627 z dne
14. 4. 2000 pri subjektu vpisa ERNST &
YOUNG CONSULTING Podjetniško sve-
tovanje, d.o.o. Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 111, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/30513/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
bo zastopnika - vpis direktorja, s temile
podatki:

Matična št.: 1278908

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor VAUPOT ZORAN, Vojkova cesta 71,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 2. 2000.

PS-13863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/15516 z dne 9. 5.
2000 pri subjektu vpisa DOM EFEKT grad-
beništvo, inženiring, trgovina d. o. o. Obi-
rska 1a, Ljubljana sedež: Obirska 1 a,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/14391/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembo ustanovitelja, za-
stopnika, naslova ustanoviteljice in uskladi-
tev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5543908
Ustanovitelji: FERLAN MARIJA, Študlja-

nska 100, 1230 DOMŽALE vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991; NIK MATIJA, Cesta pod str-
mco 8, 1351 LOG PRI BREZOVICI vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 12. 1999; COF JANJA, Virlog 27, 4220
ŠKOFJA LOKA vložek: 754.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NIK MATIJA, Cesta pod Strmco 8,
1351 LOG PRI BREZOVICI, razrešitev:
20. 12. 1999; direktor FERLAN MARIJA,
Študljanska 100, 1230 DOMŽALE, imeno-
vanje: 26. 11. 1991.

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 9. 5. 2000; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 9. 5. 2000;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 9. 5. 2000; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 9. 5. 2000; 45320
Izolacijska dela, vpis 9. 5. 2000; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 9. 5. 2000; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 9. 5. 2000; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 9. 5. 2000;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva, vpis 9. 5. 2000; 45430 Oblaga-
nje tal in sten, vpis 9. 5. 2000; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 9. 5.
2000; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 9. 5. 2000;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov, vpis 9. 5. 2000; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, vpis 9. 5. 2000;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 9. 5. 2000; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
9. 5. 2000; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 9. 5. 2000; 65210 Finančni za-
kup (leasing), vpis 9. 5. 2000; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 9. 5. 2000; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 9. 5.
2000; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 9. 5. 2000; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 9. 5. 2000; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 9. 5. 2000; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 9. 5. 2000; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
9. 5. 2000; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja,
vpis 9. 5. 2000; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 9. 5. 2000; 74140 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje, vpis 9. 5.
2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 9. 5. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 9. 5.
2000; 74700 Čiščenje stavb, vpis 9. 5.
2000; 74832 Fotokopiranje in drugo razm-
noževanje, vpis 9. 5. 2000; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 9. 5. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorate-
rstvo, vpis 9. 5. 2000.

PS-11455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/09575 z dne 24. 5.
2000 pri subjektu vpisa DOM EFEKT gra-
dbeništvo, inženiring, trgovina d. o. o.
Obirska 1a, Ljubljana sedež: Obirska
1 a, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/14391/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: popravni sklep gle-
de datuma imenovanja zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5543908
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor FERLAN MARIJA, Študljanska 100,
1230 DOMŽALE, imenovanje: 20. 12.
1999.

PS-6988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01383 z dne 13. 3.
2000 pri subjektu vpisa KEMI trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Veselova 10 sedež: Ve-
selova 10, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/03561/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: pritožbi se ugodi,
sklep srg 12932/99 se razveljavi in se izda
sklep o spr. firme, naslova sedeža, ust.,
deležev, osnovnega kap., uskl. dej., uskl. z
ZGD, s temile podatki:

Matična št.: 5385202
Firma: KEMI trgovina, d.o.o., Ljublja-

na, Valvazorjeva 12
Sedež: Valvazorjeva 12, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRTELJ ŠTEFKA, Šišenska

33, 1000 LJUBLJANA vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, izstop: 23. 12. 1994; KRTELJ MI-
TJA, Levstikova 7, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.502.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 13. 3. 2000; 4521
Splošna gradbena dela, vpis 13. 3. 2000;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 13. 3. 2000; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 13. 3.
2000; 4532 Izolacijska dela, vpis 13. 3.
2000; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 13. 3. 2000; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 13. 3.
2000; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 13. 3. 2000; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 13. 3.
2000; 4543 Oblaganje tal in sten, vpis
13. 3. 2000; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela, vpis 13. 3. 2000; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 13. 3.
2000; 5010 Trgovina z motornimi vozili,
vpis 13. 3. 2000; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili, vpis 13. 3. 2000;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili, vpis 13. 3. 2000; 50103 Posredništ-
vo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 13. 3.
2000; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 13. 3.
2000; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov, vpis 13. 3. 2000; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, vpis 13. 3. 2000; 5115 Posredništ-
vo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 13. 3. 2000; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izde-
lkov, vpis 13. 3. 2000; 5118 Posredništ-
vo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., vpis 13. 3. 2000; 5119 Pos-
redništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 13. 3. 2000; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo, vpis 13. 3. 2000;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 13. 3. 2000; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki, vpis 13. 3. 2000; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom, vpis 13. 3.
2000; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 13. 3. 2000; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 13. 3.
2000; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
13. 3. 2000; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 13. 3. 2000;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 13. 3. 2000; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo, vpis
13. 3. 2000; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-
alom, napravami za ogrevanje, vpis 13. 3.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 13. 3. 2000; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
13. 3. 2000; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 13. 3. 2000; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 13. 3. 2000; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 13. 3. 2000; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah, vpis 13. 3. 2000; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 13. 3. 2000; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 13. 3. 2000; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 13. 3.
2000; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 13. 3. 2000; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
13. 3. 2000; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 13. 3. 2000; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 13. 3.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 13. 3. 2000; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 13. 3. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom, vpis 13. 3. 2000; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, vpis 13. 3. 2000; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo, vpis
13. 3. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 13. 3. 2000; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 13. 3.

2000; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo, vpis 13. 3. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n., vpis 13. 3.
2000; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 13. 3. 2000; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nep-
remičninami, vpis 13. 3. 2000; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 13. 3.
2000; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 13. 3. 2000; 7440 Oglaše-
vanje, vpis 13. 3. 2000; 7470 Čiščenje
stavb, vpis 13. 3. 2000; 7482 Pakiranje,
vpis 13. 3. 2000; 7483 Tajniška dela in
prevajanje, vpis 13. 3. 2000; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis
13. 3. 2000; 8042 Drugo izobraževanje,
vpis 13. 3. 2000.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro “51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.“, razen farmacevtskih
izdelkov. Pri dejavnosti pod šifro “74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje“, razen revi-
zijske dejavnosti. Uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah. Zaradi uskladitve
pravnega subjekta z zakonom o gospodar-
skih družbah, se sklep o izbrisu iz sodnega
registra Srg 12932/99 z dne 15. 12. 1999
razveljavi.

PS-7480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/10517 z dne 2. 3.
2000 pri subjektu vpisa GIZ, SKUPINA
ABC Gospodarsko interesno združenje
sedež: Trg mladinskih del. brigad 12,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/25273/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembo ustanoviteljev, s
temile podatki:

Matična št.: 5868807
Ustanovitelji: DROGERIJA D.D., Ulica

Milana Majcna 12, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 0,00 Sit, odg. s svojim premož., izs-
top: 31. 12. 1999; PLANIKA, TRGOVSKO
PODJETJE D.D., Trg svobode, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA vložek: 0,00 Sit, odg. s
svojim premož., izstop: 31. 12. 1999; JEL-
ŠA, TRGOVSKO PODJETJE D.D., Ašker-
čev trg 14, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
vložek: 0,00 Sit, odg. s svojim premož.,
izstop: 31. 12. 1999; HUBELJ TRGOVINA,
D.D., Vipavska c. 6, 5270 AJDOVŠČINA
vložek: 0,00 Sit, odg. s svojim premož.,
vstop: 1. 6. 1999.

PS-7540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13579 z dne 15. 3.
2000 pri subjektu vpisa GIZ, SKUPINA
ABC Gospodarsko interesno združenje
sedež: Trg mladinskih del. brigad 12,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/25273/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: predlog za vpis začetka red-
ne likvidacije, firme in zastopnikov, s temile
podatki:

Matična št.: 5868807
Firma: GIZ, SKUPINA ABC Gospodar-

sko interesno združenje - v likvidaciji
Skrajšana firma: GIZ Skupina ABC - v

likvidaciji
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Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik SKOK STANE, Suhadole 46 B,
1218 KOMENDA, razrešitev: 18. 11.
1999, ima vsa pooblastila, združenje zas-
topa in predstavlja neomejeno kot pred-
sednik.; zastopnik KOVAČ JOŽE, Canka-
rjeva 15, 9000 MURSKA SOBOTA, razre-
šitev: 18. 11. 1999, član, nima pooblas-
til.; član uprave OMLADIČ GVIDO, Polzela
92, 3313 POLZELA, razrešitev: 18. 11.
1999, zastopa skupaj z ostalimi člani up-
rave; zastopnik JAKOPIN MAKSIMILIJAN,
Šukljetova 5, 8000 NOVO MESTO, razre-
šitev: 19. 11. 1999, zastopa kot podpred-
sednik upravnega odbora.; član uprave
AHLIN MARJAN, Perovo 37, 1290 GRO-
SUPLJE, razrešitev: 18. 11. 1999; likv.
upravitelj GRUDEN IGOR, Jurčičeva 11,
1293 ŠMARJE SAP, imenovanje: 18. 11.
1999, ima pooblastila likvidacijskega up-
ravitelja v postopku redne likvidacije v
skladu z ZGD.

Skupščinski sklep: Sklep skupščine z
dne 18.11.1999 o vpisu predloga za zače-
tek redne likvidacije.

MARIBOR

Rg-302341
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01360 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa PIK, tovarna perila in
konfekcije, d.d., Ulica kraljeviča Marka
5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037085
Člani nadzornega sveta: Smole Jože,

Bizjak Borut, Lang Nevenka, Gamse Janko
in Pauman Aleksandra, vsi izstopili 25. 9.
1998; Vodeb Dušan, Sajič Žarko, Bornšek
Gorazd in Herženjak Štefan, vsi vstopili
25. 9. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 347/2000 Rg-72
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja komanditne družbe LE-
ONA VERDEV, Trgovina, gostinstvo in pre-
vozi, k.d., Velenje, Šalek 16/a, Velenje, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku sklenilo objaviti sklep:

Družba LEONA VERDEV, Trgovina, go-
stinstvo in prevozi, k.d., Velenje, Šalek
16/a, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer
Verdev Nado in Verdev Staneta, oba Ša-
lek 16a, Velenje, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku
Verdev Stanetu.

Sklep sta sprejela družbenika dne 19. 1.
2000.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 6. 2000

Srg 3320/99 Rg-73
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo SONCE CELJE, nepremič-
nine, turizem, svetovanje, d.o.o., Maribor-
ska 21, Celje, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti
sklep.

Družba SONCE CELJE, nepremični-
ne, turizem, svetovanje, d.o.o., Maribor-
ska 21, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ma-
rulec Marijo, Ljubljanska 58, Celje, ki pre-
vzame obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 7. 12.
1999.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2000

Srg 3397/99 Rg-74
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo TRADE LINK, export-import
in zastopanje, d.o.o., Celje, Drapšinova 26,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku sklenilo objaviti sklep.

Družba TRADE LINK, export-import in
zastopanje, d.o.o., Celje, Drapšinova 26,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Fale Branko, Drapšinova 26, Celje, ki pre-
vzame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 7.

2000.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 7. 2000

LJUBLJANA

Srg 10663/2000 Rg-10171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog KOLPA TRANS, Prevoz in

trgovina, d.o.o., Kočevje, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe KOLPA TRANS,
Prevoz in trgovina, d.o.o., Kočevje, objavlja
sklep:

KOLPA TRANS, Prevoz in trgovina,
d.o.o., Kočevje, reg. št. vl. 1/11600/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 16. 6. 2000.

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

Ustanovitelj je Šterk Jože, Kidričeva 4,
Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje v celoti
prevzame družbenik.

Zoper sklep ustanovitelja o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o go-
spodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2000

Srg 4242/2000 Rg-10185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog AC-TRADE, zastopanje, po-
sredovanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Her-
bersteinova 14, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:

AC-TRADE, zastopanje, posredova-
nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Herber-
steinova 14, reg. št. vl. 1/5144/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Čretnik Anton, Ljubljana,
Žaucerjeva ulica 2, Čretnik Dejan, Mengeš,
Kolodvorska cesta 2 in Stanković Boro, Lju-
devita Posavskog 22, Pula, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000

PS-12914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/03853 z dne 3. 7.
2000 pod št. vložka 1/29731/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1194194
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Firma: GEBI d.o.o., specializirano in-
vesticijsko podjetje za poslovanje pod
pogoji zastavljalnice

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

odgovornostjo
Sedež: Tavčarjeva 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SICURAINVEST TRUST FI-

NANČNA KORPORACIJA, delniška druž-
ba, Gosposvetska 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 25. 11. 1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SEVER ANDREJ, Jenkova ulica 1,
6230 POSTOJNA , razrešitev: 25. 11.
1999, zastopa brez omejitev.

Razno: Sklep skupščine z dne
25.11.1999 o prenehanju družbe po skra-
jšanem postopku. Izbris družbe zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku.
Obveznosti, plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj in
edini družbenik SICURAINVEST TRUST fi-
nančna korporacija, delniška družba, Ljub-
ljana, Gosposvetska 10.

PS-13719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 1999/11732 z dne 3. 7.
2000 pod št. vložka 1/23447/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5786088
Firma: LAS Trgovina in storitve, d.o.o.

Loški potok, Retje 135
Skrajšana firma: LAS d.o.o. Loški po-

tok
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Retje 135, 1318 LOŠKI PO-

TOK
Osnovni kapital: 1.970.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEVSTEK BRANKO, Ret-

je 135, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
1.920.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 11. 1999; LEVSTEK IVANKA, Retje
135, 1318 LOŠKI POTOK, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
15. 11. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEVSTEK IVANKA, Retje 135, 1318
LOŠKI POTOK , razrešitev: 15. 11. 1999,
Zastopa brez omejitev. ; družbenik LEVS-
TEK BRANKO, Retje 135, 1318 LOŠKI
POTOK , razrešitev: 15. 11. 1999, zasto-
pa brez omejitev.

Razno: Sklep skupščine z dne
15.11.1999 o prenehanju družbe po skra-
jšanem postopku. Izbris družbe zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku. Obvez-
nost plačila morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe sta prevzela naslednja ustanovi-
telja: Levstek Branko in Levstek Ivica oba
stanujoča Retje 135, Loški potok.

NOVA GORICA

Rg-12889
Družba ROTARY Components, Tehnič-

no svetovanje in prodaja, d.o.o., Police

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 006-2/00-0443 Ob-35923

Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
spremembo statuta sindikata in spremem-
bo imena sindikata, vpisanega v evidenco
pod zap. št. 42, dne 21. 6. 1993, ki ga je
zahtevala pooblaščena oseba preimenova-
nega sindikata.

Naziv Pravila sindikata DSSS vzgojno-
izobraževalne organizacije, Zavoda za
izvajanje spremljevalnih dejavnosti Ža-
lec, se spremeni v naziv Pravila sindikata
zavoda Petka Žalec.

Ime Sindikat DSSS vzgojno-izobraževal-
ne organizacije, Zavod za izvajanje sprem-
ljevalnih dejavnosti Žalec, se spremeni v ime
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževal-
ni in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
Sindikat zavoda Petka Žalec, s sedežem
v Ulici Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec.

Št. 02801-8/00 Ob-35926

1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo pravila sindikata, vpisana v eviden-
co statutov sindikatov dne 17. 7. 2000,
pod zap. št. 204, z nazivom Pravila za
delovanje sindikata farmacevtov celjske
lekarne, ki jih je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Osnovna enota
sindikata farmacevtov celjske lekarne,
s sedežem Miklošičeva 1, 3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229150.

18, Cerkno, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vložka 1/3931/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 8. 9.
2000.

Ustanoviteljica je družba ROTARY COM-
PONENTS, Zuidwijk 49 a, 2771 CB Bo-
skoop, Nizozemska, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 9. 2000

Razglasi sodišč

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

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

N 10/2000 PO-13982
Anton Vavtar, roj. 8. 12. 1900, nazadnje

stan. Obla Gorica 10, Šmartno pri Litiji, je
pogrešan od leta 1945 (na predlog Alojzija
Vavtarja, Pejce 7a, Jesenice).

Okrajno sodišče v Litiji
dne 12. 9. 2000

Oklici dedičem

III D 29/99-6 OD-10143
Meglič Marija, roj. Bojanec, roj. 7. 6.

1922, nazadnje stanujoča v Ljubljani, Mer-
čnikova 1/a, je dne 24. 10. 1998 umrla
brez oporoke, vsled česar sledi zakonito
dedovanje. Sodišču ni znano ali je kaj dedi-
čev, zato poziva vse morebitne dediče, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem li-
stu priglasijo svoje pravice do zapuščine.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2000

III D 30/99-5 OD-10144
Meglič Vid, sin Gabrijela, rojen 19. 5.

1912, vdovec, umrl 2. 11. 1998, nazadnje
stanujoč Merčnikova ulica 1/a v Ljubljani,
je umrl brez potomcev.

Kot upravičenci do dedovanja na podla-
gi zakona pridejo v poštev dediči drugega
dednega reda – to so njegovi bratje in ses-
tre, oziroma njihovi potomci.

Po sedanjih podatkih je znano, da je
imel pokojni enega brata, katerega ime, pri-
imek, bivališče niso znani, niti ni znano, kje
se nahaja.

Na podlagi 206. člena zakona o dedo-
vanju ga sodišče poziva, ter tudi vse druge,
ki mislijo da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona po zapustniku, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasi kot
dedič pri tem sodišču.

Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s
tem oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče
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po preteku opredeljnega roka zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2000

D 601/99-8 OD-10270
Červek Marija, rojena Matzenauer, hči

Karola, rojena 6. 8. 1901, državljanka Re-
publike Slovenije iz Prosenjakovec št. 38,
ki je umrla dne 17. 10. 1987, Matzenauer
Emerik, sin Karola, rojen 1. 10. 1904, dr-
žavljan Republike Slovenije iz Prosenjako-
vec št. 3, ki je umrl dne 28. 3. 1950 in
Matzenauer Kurt, sin Karola, rojen 21. 6.
1899 iz Prosenjakovec št. 3, ki je umrl dne
27. 10. 1951 in so bili sorojenci, imeli pa
so še sorojence Dominga, Friderika, Eimi in
Karla, katerih bivališča niso znana, niti če
so že umrli oziroma so zapustili potomce.

Sodišče zato s tem oklicem vabi soro-
jence zapustnikov oziroma njihove potom-
ce, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo ter na pod-
lagi podatkov, s katerim razpolaga, tudi
odločilo.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 9. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 16/97 SR-10207
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Bojane Židanek, Ma-
zijeva 11, Ljubljana, ki jo zastopa Drago
Đuragič, odvetnik iz Ljubljane, proti tože-
nema strankama Gartner Ilonki, Dunajska
21, Ljubljana in Gartner, d.o.o., Na gmajni
15-17, Trzin, Mengeš, zaradi plačila tolar-
ske protivrednosti 72.614 DEM s pp, dne
16. 8. 2000 sklenilo:

prvotoženi stranki Gartner Ilonki se kot
začasni zastopnik postavi Matjaž Kušar, od-
vetnik iz Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2000

Ig 41/99 SR-10258
To sodišče je po sodnici Brigiti Kovač

Felc v izvršilni zadevi upnika Vulkanizerstvo
in trgovina Gruden, s.p., Tržaška 85, Loga-
tec, ki ga zastopa odvetnica Maruša de Gle-
ria iz Vrhnike, zoper dolžnika Dragoslava
Stanojeviča, s.p., nazadnje stanujočega Sta-
ra cesta 7, Rakek, zaradi izterjave
114.427,50 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Dragoslavu Stanojeviču, s.p.,
neznanega prebivališča, se postavi začasna
zastopnica odvetnica Nives Vidmar, Notranj-
ska c. 14, Logatec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v izvršilni zadevi opr. št. Ig 41/99, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-

stopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 1. 6. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/2000-13 S-35809
To sodišče v stečajni zadevi stečajnega

dolžnika Opus, računalniški engineering,
d.o.o., Kranj, Jaka Platiše 14, Kranj, je v
senatu pod predsedstvom predsednika sena-
ta Janeza Goličiča ob sodelovanju članic Re-
nate Horvat in Sonje Švegelj, na naroku za
preizkus terjatev dne 12. 6. 2000 sklenilo:

stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Opus, računalniški engineering, d.o.o.,
Kranj, Jaka Platiše 14, Kranj, se zaključi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2000

St 50/2000-12 S-35810
To sodišče je s sklepom opr. št. St

50/2000 z dne 15. 9. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra
Oris, izdelava orodij in vzdrževanje,
d.o.o., Otoče 5/a, Podnart, matična števil-
ka 5693497, šifra dejavnosti 28622.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo, naj sodišču z obrazloženo
vlogo in priloženimi dokazili o obstoju in
višini terjatev, v dveh izvodih in s potrdilom
o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od skupne
vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar največ 30.000 SIT, na žiro
račun št. 51500-840-052-3390, v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Iskra Instrumenti, d.d., Otoče 5/a,

Podnart,
– Kolman, izdelava predmetov iz kovine

in plastike, Zgoša 62, Begunje,
– Hasco, d.o.o., Mengeška c. 26, Tr-

zin,
– Boy, d.o.o., Brnčičeva 19, Ljubljana in
– Tone Mihelič, Otoče 5/a, Podnart –

predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
15. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 2000

St 51/2000-15 S-35811
Nad dolžnikom Iskra STI, d.o.o., Po-

djetje za razvoj telekomunikacij, Kranj,
Ljubljanska cesta 24/a, se začne stečajni
postopek.

Za stečajnega upravitelja se določi Mi-
hael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Narok za preizkus terjatev bo 26. 1.
2001 ob 9. uri, v sobi 113 tukajšnjega so-
dišča.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 19. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 9. 2000

St 5/94-51 S-35812
To sodišče je v stečajni zadevi dolžnika

Lotus, trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Kranj – v stečaju, Ulica XXXI. divi-
zije 20, Kranj, na seji senata dne 18. 9.
2000 sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom se za-
ključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ne zadošča niti za stroške stečaj-
nega postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika se bo
uporabilo v skladu z določilom petega od-
stavka 99. člena zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99).

Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.

Po pravnomočnosti tega sklepa se za-
ključek stečajnega postopka vpiše v sodni
register.

Proti temu sklepu se upniki stečajnega
dolžnika lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 9. 2000

St 43/2000 S-35813
Oklic o začetku stečajnega postopka

nad dolžnikom Fistrade, finančne storitve,
inženiring in trgovina, d.o.o., Spodnja Idrija,
Na vasi 18, Spodnja Idrija, matična št.
5519730, št. dejavnosti 74.140.

To sodišče je dne 18. 9. 2000 izdalo
sklep opr. št. St 43/2000, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Fistrade,
finančne storitve, inženiring in trgovina,
d.o.o., Spodnja Idrija, Na vasi 18, Spod-
nja Idrija.

Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav., iz Tolmina, Tumov drevored 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti so-
dno takso v višini 5% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh iz-
vodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 12. 2000 ob 8.30, v sobi št. 110/I
tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 19. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2000
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St 53/99-13 S-35814
To sodišče je dne 14. 9. 2000 s skle-

pom opr. št. St 53/99 začelo likvidacijski
postopek nad družbo Drins, Dvanajščak
in drugi, Trgovsko in storitveno podjetje
na debelo in drobno, uvoz-izvoz, d.n.o.,
Pekre – Limbuš, Hrastje 21.

Odslej firma glasi Drins, Dvanajščak in
drugi, Trgovsko in storitveno podjetje na de-
belo in drobno, uvoz-izvoz, d.n.o. – v likvi-
daciji, Pekre – Limbuš, Hrastje 21.

Za likvidacijsko upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Koro-
ška c. 75, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 12. 2000 ob 9.45, v sobi št. 330 tega
sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 14. 9.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2000

St 77/99 S-35815
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Avto podjetje, d.o.o., Podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili,
Ul. Vita Kraigherja 3, Maribor, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2000

St 64/2000-10 S-35817
To sodišče je dne 14. 9. 2000 s skle-

pom opr. št. St 64/2000 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Bencin, Trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 184.

Odslej firma glasi Bencin, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Ptujska cesta 184, njegova matična
številka je 1253824, šifra dejavnosti pa
63.120.

Za likvidacijsko upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Koro-
ška c. 75, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca.

Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 12. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 330 tega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča 14. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2000

St 24/2000-13 S-35818
Z dnem se 14. 9. 2000 začne stečajni

postopek nad dolžnikom Kuplen, Podjetje
za gostinstvo in turizem Radenci, d.o.o.,
Kerenčičeva ulica št. 2, Radenci.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi št. 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica. S prijavo terjatve
morajo predložiti tudi dokazilo o plačani tak-
si, ki znaša 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar največ v vredno-
sti 2000 točk.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 12. 2000 ob 12. uri, v sobi št. 9
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 14. 9. 2000 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega dol-
žnika razpolagati s premoženjem stečajne-
ga dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 9. 2000

St 30/2000-9 S-35819
To sodišče je na seji senata dne 18. 9.

2000 pod opr. št. St 30/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom PA-PI,
gostinstvo, turizem, trgovina, d.o.o., No-
vo mesto, Roška cesta n.h., Novo me-
sto, matična št. 5383978, šifra dejavnosti
80.190, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
PA-PI, gostinstvo, turizem, trgovina, d.o.o.,
Novo mesto, Roška cesta n.h., Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 9. 2000

St 168/2000 S-35820
To sodišče je s sklepom St 168/2000

dne 15. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Aljažev hram, Gostinstvo,
turizem, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
17-19, matična številka: 5967317, šifra de-
javnosti: 55.301.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Že-
ljko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 12. 2000 ob 9.45, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15.
9. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

St 58/99-14 S-35927
To sodišče je dne 15. 9. 2000 s skle-

pom opr. št. St 58/99 začelo likvidacijski
postopek nad družbo Stonediver Realty
Ferk & Co., Družba za nepremičnine in
založniško dejavnost, d.n.o., Orehova
vas – Slivnica, Prečna 8.

Odslej firma glasi: Stonediver Realty Ferk
& Co., Cružba za nepremičnine in založni-
ško dejavnost, d.n.o. – v likvidaciji, Oreho-
va vas – Slivnica, Prečna 8.

Za likvidacijskega upravitelja je določen
Dušan Marin, dipl. ekonomist, stan. Štante-
tova 4, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 12.
12. 2000 ob 10.30, v sobi št. 330 naslov-
nega sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 15. 9.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2000

St 29/2000-5 S-35928
1. Z dnem 20. 9. 2000 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Pa-
nonka, Zadružna blagovna hiša, d.o.o.,
Kocljeva 16, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob pro-
gi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka ste-
čajnega postopka v Uradnem listu RS.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2000
točk. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz II. odstavka 160. čle-
na zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 12. 2000 ob 14. uri, pri tukaj-
šnjem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 20. 9. 2000 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 9. 2000

St 5/2000-13 S-35929
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2000 z dne 12. 6. 2000 na podlagi dru-
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gega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Opus, ra-
čunalniški engineering, d.o.o., Kranj, Ja-
ka Platiše 14, Kranj.

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

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2000

St 4/94 S-36059

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Iskra energetska elektronika,
d.o.o., – v stečaju, Podbevškova 4, No-
vo mesto vabi vse upnike na narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve 3.
11. 2000 ob 12.30 v sobi 108 tega sodi-
šča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka sodišča v sobi št. 14 vsak delov-
ni dan med uradnimi urami od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 9. 2000

St 13/99 S-36060

V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-
žnika Exclusive team, d.o.o., Rodik 3a,
Kozina, v stečaju, ki ga zastopa stečajna
upraviteljica Janja Luin iz Kopra, bo drugi
narok za preizkus terjatev dne 23. 11. 2000
ob 9. uri, v sobi št. 135/I tukajšnjega sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 9. 2000

St 8/2000-27 S-36061

To sodišče objavlja v stečajnem postop-
ku pod opr. št. 8/2000 sklep z dne 21. 9.
2000:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
GRENS, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Tovarniška 35, Celje – v stečaju,
se v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL, zaklju-
či.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: GRENS, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., Celje, Tovarniška 35,
Celje – v stečaju, iz sodnega registra.

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

4. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2000

St 10/2000 S-36062

To sodišče je dne 21. 9. 2000 s skle-
pom, oprav. št. St 10/2000 v smislu druge-
ga odstavka 99. člena zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom REDIS za-
ložništvo, marketing, turizem d.o.o.,
Trstenjakova 16, Ptuj – v stečaju.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 9. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 00/00238 IZ-10162
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 00/00238 z dne 16. 8. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, zoper
dolžnico Anko Vukovič, Iršičeva ulica 12,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnikov v višini 3,400.000 SIT
s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine dvoinpolso-
bnega stanovanja št. 4, v 1. nadstropju v
stanovanjski stavbi Iršičeva ulica 12, Celje,
površine 70,37 m2, skupaj s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah v navedeni
stanovanjski stavbi, katere lastnik je dolžni-
ca do celote na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 6. 1998.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 8. 2000

Z 2000/279 IZ-10227
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/279 z dne 23. 8. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, Celje, proti dolžnici in
zastaviteljici: Nega, Brivsko frizerska dru-
žba, d.o.o., Cankarejva 5, Celje, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice do dol-
žnice v višini 8,000.000 SIT s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine:

– poslovni prostori v pritličju stavbe na
Prešernovi ul. 15, Celje, ki je vpisana v vl.
št. 1558, k.o. Celje, parc. št. 2391, v sku-
pni izmeri 33,45 m2, katerega lastnik je dol-
žnik na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 6. 2000;

– poslovni prostor v pritličju poslovne
stavbe na naslovu Gledališki trg 8, Celje, ki
je vpisana v vl. št. 1823, k.o. Celje, katere-
ga lastnik je dolžnik na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 5. 1. 2000 in aneksa št.
1 z dne 10. 4. 2000,

z zaznambo prepovedi odtujitve in obre-
menitve nepremičnin v korist Banke Celje,
d.d., Celje.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 8. 2000

Z 2000/00030 IZ-10218
Na podlagi sklepa opr. št.

Z 2000/00030, ki ga je dne 24. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je
bila ustanovljena na nepremičnini, v naravi
stanovanju št. 6, v drugi etaži v večstano-
vanjski hiši na Maistrovi 15 v Ilirski Bistrici,
ki je last drugega dolžnika in zastavitelja na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne

20. 3. 2000, sklenjene s prodajalcem Mr-
šnik Srečkom, zastavna pravica v korist
upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 24. 8. 2000

In 2000/00052-5 IZ-10092
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2000/00052
z dne 25. 2. 2000, je bilo dne 11. 7. 2000
zarubljeno stanovanje št. 35, v četrtem nad-
stropju na naslovu Petrovičeva 27, Ljublja-
na, v skupni izmeri 57,58 m2, last dolžnika
Radakovič Miloša, Petrovičeva 27, Ljublja-
na, v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, zaradi
izterjave 67.643 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 99/00450-10 IZ-10101
Na podlagi sklepa naslovnega sodišča

opr. št. In 99/00450 z dne 3. 2. 2000 in
10 I 99/211309 z dne 23. 12. 1999, je
bilo v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, za-
rubljeno stanovanje št. 32, v izmeri 67,17
m2 v 5. nadstropju stanovanjske zgradbe na
naslovu Glinškova ploščad 11, Ljubljana,
zaradi izterjave denarne terjatve v skupni
višini 153.007,25 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 99/00449-8 IZ-10105
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In

99/00449 in opr. št. In 99/00733, Okraj-
nega sodišča v Ljubljani, se zaradi izterjave
248.416,20 SIT s pp upnice Stanovanjske
zadruge Emona, z.o.o., zarubi stanovanje
št. 4 na Rožičevi 5 v Ljubljani, last dolžnice
Kambič Piroške.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Z 2000/01257-5 IZ-10149
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01257 z dne 13. 7. 2000,
je bilo podstrešno stanovanje v objektu Ope-
karska 41 v Ljubljani, v skupni izmeri 100
m2, ki stoji na parc. št. 250/576, vl. št.
2519, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last
zastaviteljice Milene Wagner, Opekarska
41, Ljubljana na podlagi prodajne pogodbe
št. ZIZ/1995 z dne 4. 7. 1995, sklenjene z
Imovina, d.o.o., Ljubljana, Trg MDB 14 in
Gradbeništvo Peček, d.o.o., Hudourniška
pot 12, Ljubljana, kot prodajalcema in za-
staviteljico kot kupcem, z dnem 25. 7. 2000
zarubljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

Z 2000/01238-5 IZ-10151
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01238 z dne 26. 7. 2000,
je bilo dvobosno stanovanje št. 3/I, v stano-
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vanjskem bloku na Novosadski 12 v Ljublja-
ni, s sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih in napravah, ki je last dolžnika Žibret
& Žibret Družba za poslovno svetovanje,
d.o.o., Cesta krških žrtev 52, Krško, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28.
1. 2000, sklenjene s prodajalcem Lavren-
čič Miranom, z dnem 26. 7. 2000 zarublje-
no v korist upnice Nove KBM, d.d., Podruž-
nica Brežice, Cesta prvih borcev 6, Breži-
ce, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2000

Z 2000/00808 IZ-10152
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00808, ki ga je dne 11. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostorou na Mali uli-
ci 5 v Ljubljani, v izmeri 145,5 m2, stoječi na
parceli 149, vl. št. 720, k.o. Tabor, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne
27. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem
IMOS, d.d., Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnice Krekove banke, d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 16,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

Z 2000/01258-2 IZ-10153
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01258 z dne 13. 7. 2000,
je bilo podstrešno stanovanje v objektu Ope-
karska 41 v Ljubljani, v skupni izmeri 100
m2, ki stoji na parc. št. 250/576, vl. št.
2519, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last
zastaviteljice Milene Wagner, Opekarska
41, Ljubljana, na podlagi prodajne pogod-
be št. ZIZ/1995 z dne 4. 7. 1995, sklenje-
ne z Imovina, d.o.o., Ljubljana, Trg MDB 14
in Gradbeništvo Peček, d.o.o., Hudourni-
ška pot 12, Ljubljana, kot prodajalcema in
zastaviteljico kot kupcem, z dnem 25. 7.
2000 zarubljeno v korist upnice SKB ban-
ke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v viini
11,090.040 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

Z 2000/01267-5 IZ-10154
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01267 z dne 26. 7. 2000,
je bilo enosobno stanovanje št. P/8, v sku-
pni neto površini 40,96 m2, v pritličju stano-
vanjskega objekta Steletova 4 v Ljubljani, s
sorazmernim deležem na vseh skupnih de-
lih in napravah, ki je last dolžnice Lemut
Veronike, Dolga Poljana 56, Vipava, na pod-
lagi pogodbe, sklenjene s prodajalcem Imos
Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova 13, z
dne 26. 7. 2000 zarubljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,720.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

Z 2000/01222-5 IZ-10155
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01222 z dne 26. 7. 2000,

je bilo enosobno stanovanje v 1. nadstropju
stanovanjske hiše Njegoševa 6 v Ljubljani, v
skupni površini 48,94 m2, s solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah, ki je
last dolžnika Rožič Ervina, Imenje 31, Koj-
sko, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene  10. 5. 2000 s prodajalcem Ja-
nezom Rajhom, z dne 26. 7. 2000 zarub-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2000

Z 2000/01230-5 IZ-10156
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01230 z dne 26. 7. 2000,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 7 v veli-
kosti 65,66 m2 v stanovanjski soseski S-II, v
pritličju stanovanjske stavbe A-10 na Rihar-
jevi ulici 30 v Ljubljani, s sorazmernim dele-
žem na vseh skupnih delih in napravah, ki je
last dolžnice Žgavec Mirjam do 46,1% in
zastavitelja Bistisk, Podjetje za založništvo
in grafično dejavnost, d.o.o., do 53,9%, na
podlagi pogodbe o prodaji nepreminine z
dne 12. 5. 2000 in dodatka k tej pogodbi z
dne 8. 6. 2000, sklenjenih s prodajalcema
Hrovatič Klelijo in Hrovatič Andrejem, z dne
26. 7. 2000 zarubljeno v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 550.000
ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2000

Z 2000/01292-5 IZ-10157
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01292 z dne 13. 7. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje, št. 53, v 8.
nadstropju stanovanjske stavbe na Pavšiče-
vi 6 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 597/2,
vl. št. 791, k.o. Zgornja Šiška, ki je last
zastaviteljice Irene Pleterski, Pavšičeva 6,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 10. 11. 1991 ter dodatka št. 1 z
dne 20. 3. 1992, sklenjene z Ljubljansko
banko, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, kot prodajalcem, z dne 25. 7. 2000
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

Z 2000/01082-5 IZ-10158
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01082 z dne 2. 8. 2000
je bila garsonjera št. G-1, v X. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Na jami
1 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 780 ter
parc. št. 782, obe vl. št. 1681, k.o. Spod-
nja Šiška, v skupni izmeri 26,80 m2 s priti-
klinami ter solastniškim delom na funkcio-
nalnem zemljišču, prostorih, delih in napra-
vah stavbe, ki je last dolžnice Nataše Papež
in zastavitelja Roka Zakrajška, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene s Swaty, d.d., Maribor, Titova ulica
60, kot prodajalcem, z dnem 12. 7. 2000

zarubljena v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 3,050.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

In 99/00634-4 IZ-10164
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 98/673, je bil
dne 1. 2. 1999 opravljen v korist upnice
Metalke stanovanjske storitve, d.o.o., Ker-
snikova 3, Ljubljana, rubež enosobnega sta-
novanja s kabinetom, v izmeri 50,86 m2, št.
24, Puhova 9, Ljubljana, last dolžnika Hrže-
njak Štefana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 6. 7. 2000, opr. št. In 99/00634, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 98/00673 na predlog istega upni-
ka.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

In 98/00099-6 IZ-10189
In 98/00407

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Metalke stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zoper
dolžnico Merzelj Branko, Tržaška c. 121,
Ljubljana, zaradi izterjave 108.356 SIT, s
pp, na podlagi rubežnega zapisnika, opr.
št. In 98/00407 z dne 2. 11. 1998, 12.
10. 1998 zarubilo trisobno stanovanje št.
27, v izmeri 65,58 m2, na naslovu Tržaška
121 v Ljubljani, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2000

Z 2000/01078-11 IZ-10190
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01078 z dne 27. 7.
2000, je bilo enosobno stanovanje v pritli-
čju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ziher-
lova 40b, ki je last dolžnice Ham Katarine
Larise, Saveljska 45, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 314/00 z dne 21.
3. 2000, sklenjene s prodajalcem SCT Sta-
novanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana, z
dne 27. 7. 2000 zarubljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2000

In 00/00278-5 IZ-10192
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Stanovanjske zadruge RTV,
z.o.o., Linhartova 17, Ljubljana, zoper dol-
žnika Srebrnjak Draga, Topniška 64, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 351.307 SIT, s pp, na
podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In
00/00278 z dne 30. 5. 2000, dne 12. 7.
2000 zarubilo stanovanje št. 4 v izmeri
61,08 m2 v pritličju stanovanjske hiše na
Topniški 64 v Ljubljani, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2000
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In 00/00178-8 IZ-10193
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Stanovanjske zadruge Emo-
na, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, zoper dol-
žnico Križnik-Lukša Tatjano, Petrovičeva 27,
Ljubljana, zaradi izterjave 58.781 SIT, s pp,
na podlagi sklepa, opr. št. In 00/00178,
dne 31. 5. 2000, dne 12. 7. 2000 zarubilo
nepremičnino, in sicer stanovanje št. 22 v
II. nadstropju stanovanjskega bloka na na-
slovu Petrovičeva 27 v Ljubljani, v skupni
izmeri 57,58 m2, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

Z 2000/00875-7 IZ-10150
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00875 z dne 11. 7. 2000
je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 27,61 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Pot na Fužine 1 v Ljubljani, ki je last
dolžnika Emurlai Edija, Pot na Fužine 1,
Ljubljana, z dnem 11. 7. 2000 zarubljeno v
korist upnika Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni
urad Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 6,595.126,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2000

In 99/00174-13 IZ-10199
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 19. 4.

2000, opr. št. In 99/00174, je bil dne 22. 6.
2000 opravljen v korist upnikov Njivar Denis
in Anže, ki ga zastopa zak. zast. Njivar Ne-
venka, Pod gradom 1A, Brezovica, rubež
stanovanja št. 5, v izmeri 39,40 m2, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Selanov trg 4, parc. št. 436, 438/1, 442/1,
442/2 in 443, vse k.o. Šentvid, s shrambo
št. 5 v kleti in pravice uporabe na skupnih
delih, napravah in skupnih prostorov stavbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2000

Z 2000/01273 IZ-10221
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01273, ki ga je dne 29. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14,
v izmeri 155,68 m2, v Zupančičevi jami v
Ljubljani, ki je last zastavitelja, na podlagi
prodajne pogodbe št. BS 2/1-V2-694/97
z dne 28. 8. 1997, h kateremu pripada še
parkirno mesto št. 57/V2 ter rubež dveh
parkirnih mest št. 56 in 58, ki se nahajata v
3. kleti objekta v Župančičevi jami v Ljublja-
ni, ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe št. BS 2/1-V2-G-711/98 z dne
1. 10. 1998, vse sklenjeno z SCT Stano-
vanjski inženiring, d.o.o., Štihova 26, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnika Cre-
ditanstalt – SKB Leasing, d.o.o., Slovenska
54, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 176.924,16 DEM in 141.621,12
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2000

Z 2000/01320 IZ-10222
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01320, ki ga je dne 29. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 6,
s pripadajočo kletjo, v skupni površini 78,66
m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Ulica Angelce Ocepkove 11 v Ljub-
ljani, ki stoji na parcelah št. 202, 205, 206,
222, 223, 224, 225, 227, 228, 229 in
230, k.o. Štepanja vas, ter sobi z oznako III
v stanovanju št. 5, v II. nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Ulica Angelce Ocep-
kove 13 v Ljubljani, v neto izmeri 13,53 m2,
s sorazmernim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžni-
kov na podlagi prodajne pogodbe z dne 12.
4. 2000, sklenjene s prodajalcem Zano-
škar Matjažem, Celovška c. 480a, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,675.923 SIT in 2,569.077 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2000

Z 2000/01350 IZ-10223
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01350, ki ga je dne 29. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 6 v Ljublja-
ni, na naslovu Kvedrova ulica 36, v skupni
stanovanjski površini s kletjo v izmeri
77,36 m2, kateremu pripada tudi sora-
zmerni solastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, napravah in objektih ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v kate-
rem se nahaja. Stanovanje se nahaja v sta-
novanjski hiši, ki stoji na parc. št. 1800,
k.o. Stožice in parc. št. 2, k.o. Moste, ki je
last zastavitelja na podlagi prodajne po-
godbe z dne 8. 11. 1991, sklenjene s
prodajalcem Gradis, strojno prometna ope-
rativa, p.o., Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 700.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2000

Z 2000/01351 IZ-10224
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01351, ki ga je dne 28. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na 3.1-sobnem stanovanju št.
3, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljub-
ljani, Mašera-Spasičeva ulica 9, v izmeri
74,54 m2, h kateremu pripada tudi shram-
ba št. 3 v kleti, garaža G1 v kleti, sorazme-
ren delež skupnih prostorov, delov, objek-
tov in naprav, ter funkcionalno zemljišče
objekta, v katerem se nahaja in stoji na
parc. št. 58/5, vl. št. 2312, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnice Šuen Alenčice, Maše-
ra-Spasičeva ulica 9, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 0745/01-HB z dne
5. 7. 1993, aneksa k prodajni pogodbi št.
745/01-HB z dne 10. 5. 1993, z dne
24. 11. 1993, aneksa k prodajni pogodbi
št. 745/01-HB z dne 5. 7. 1993 in aneksa
z dne 24. 11. 1993, z dne 30. 6. 1998,
vsi sklenjeni s prodajalcem Republiko Slo-
venijo, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-

lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 225.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2000

In 00/00317-8 IZ-10228

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Metalke, stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zoper
dolžnico Primožič Marjetico, Glinškova plo-
ščad 12, Ljubljana, zaradi izterjave 154.361
SIT s pp, na podlagi sklepa opr. št. In
00/00317 z dne 6. 6. 2000, dne 13. 7.
2000 zarubilo dvosobno stanovanje št. 46,
na naslovu Glinškova ploščad 12, Ljublja-
na, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000

Z 2000/00501 IZ-9084

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00501 z dne 13.
7. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raif-
feisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorf-
strasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz Mari-
bora, proti dolžnikom Dresler Jožefu, Dre-
sler Anici, Dresler Tatjani, vsi stan. Sladki
vrh 5/č ter Felc Denisu, stan. Mariborska c.
34, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
320.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 13. 7.
2000, in sicer:

– stanovanje št. 6 v stanovanjski hiši
Sladki vrh 5/č, v II. nadstropju v skupni
izmeri 67 m2, doslej pripisano vl. št. 320,
k.o. Sladki vrh, ki stoji na parc. št. 373/1,
ki še ni vpisano v etažno lastnino in katero je
v lasti dolžnikov in zastaviteljev Dresler Ta-
tjane in Felc Denisa, za vsakega do 1/2
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
26. 4. 2000, in

– stanovanje št. 1 v stanovanjski hiši
Sladki vrh 5/č, v pritličju, v skupni izmeri
67 m2, doslej pripisano vl. št. 320, k.o.
Sladki vrh, ki stoji na parc. št. 373/1, ki še
ni vpisano v etažno lastnino in katero je v
lasti dolžnikov in zastaviteljev Dresler Jože-
fa in Dresler Anice, za vsakega do 1/2 ce-
lote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 13 z dne 30. 11.
1991, vse v korst upnika Raiffeisenbank
Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5,
8570 Voitsberg, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00607 IZ-9102

Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 2000/00607 z dne 13. 7. 2000 je bilo v
izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, ki ga zastopa odvetnik
Zoran Razboršek iz Maribora, proti dolžni-
koma in zastaviteljema Tomislavu Nedeljko-
viču in Metki Nedeljkovič, oba stanujoča
Plečnikova 13, Maribor, zaradi zavarovanja
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denarne terjatve upnika v višini
160.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti zarubljeno na naroku dne 14. 7.
2000, in sicer dvoinpolsobno podstrešno
stanovanje v stanovanjski hiši v Mariboru,
Maistrova ul. 1, v skupni izmeri 80,15 m2,
doslej pripisano vl. št. 553, k.o. Maribor -
grad, ki stoji na parc. št. 936, ki še ni vpisa-
no v etažno lastnino in katero je v lasti zasta-
viteljev in dolžnikov Nedeljkovič Tomislava
in Nedeljkovič Metke, za vsakega do 1/2
celote, na podlagi pogodbe o medsebojnih
premoženjskih razmerjih z dne 15. 5. 2000,
št. pogodbe 99/2000-po-jš, vse v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2000

Z 2000/00660 IZ-10159
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00660 z dne 30. 6.
2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg,
reg. Gen.m.b.H., ki ga zastopa odvetnik Ig-
nac Horvat iz Murske Sobote, proti dolžnici
in zastaviteljici Maučec Jožici, stan. Martjan-
ci 32, Maribor, začasno Svetozarevska 15,
Maribor, zaradi zavarovanja denanre terjatve
upnika v višini 632.160 ATS s pripadki, v
tolarski protivrednosti, zarubljeno na naroku
dne 30. 6. 2000, in sicer stanovanje št. 15,
v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mari-
boru, Svetozarevska ulica 15, ki je izmere
49,72 m2, s kletnim prostorom v izmeri 6,60
m2, kar vse stoji na parc. št. 1707/1 in
1707/2, vl. št. E-5/B-20, k.o. Maribor grad,
ki je v lasti dolžnice in zastaviteljice Jožice
Maučec, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 23. 11. 1992 in menjalne pogodbe z
dne 25. 11. 1992, sklenjene med dolžnico
in zastaviteljico ter Krajnc Bojanom, vse v
korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Ja-
gerberg-Wolfsberg, reg. Gen.m.b.H.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 2000

Z 2000/00549 IZ-10191
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00549 z dne
22. 8. 2000 je bila ustanovljena zastavna
pravica na enosobnem stanovanju št. 5/P
na Valvasorjevi ul. 12, v Mariboru, v izmeri
38,90 m2, ki stoji na parceli št. 435/1,
pripisano vl. št. 1378, k.o. Tabor, ki je do
celote last dolžnice, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 11/92 z dne 30. 1. 1992,
vse v korist upnice Probanke, d.d., Gospo-
ska 23, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,100.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 8. 2000

Z 2000/00826 IZ-10226
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarke Jožice Škrk iz Maribora št. SV 430/00
z dne 4. 8. 2000, v skladu z sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2000/00826 dne
28. 8. 2000 opravilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo – dela poslovnih

prostorov v pritličju poslovno stanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 26, k.o. Tabor, in
sicer dela prostorov nekdanjih delavnic vzdr-
ževanja - orodjarne in mizarstva TT Tabor, v
skupni izmeri 944,81 m2, s pripadajočim
dvoriščem v izmeri 24 m2 (rampa pri mizar-
stvu) in v izmeri 30 m2 (rampa pred orodjar-
no), ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe z dne 17. 12. 1998, sklenjene s
prodajalko Novo kreditno banko Maribor,
d.d., v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 8. 2000

Z 2000/00757 IZ-10229
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št. SV
586/2000 z dne 20. 7. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00757, dne 31. 8. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – triinpolsobnega stanovanja št. 2, s
pritiklinami, v skupni neto površini 72,36 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v
Borštnikovi 77 v Mariboru, last zastavitelja
Ferk Rastka na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 19. 2. 1998, sklenjene s pro-
dajalko Rado Štrukelj, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnice A banke, d.d., Ljubljana, v
višini 100,000.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2000

Z 59/2000-4 IZ-10198
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 59/2000-3, ki ga je dne 25. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru št.
B-1 v I. nadstropju poslovno-stanovanjske-
ga objekta v Murski Soboti, ki stoji na parc.
št. 304, 305, 301 in 306, v izmeri
37,91 m2, ki je v lasti dolžnice do celote, na
podlagi pogodbe št. 125-029/88-95-prod.
z dne 3. 4. 1995, sklenjene s prodajalcem
SKB – Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnika Raif-
feisenbank Gnas, reg. Gen.m.b.H., za za-
varovanje denarne terjatve v višini 319.405
ATS, kar znaša v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije znesek
4,950.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 8. 2000

Z 62/2000-4 IZ-12886
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 62/2000, ki ga je dne 11. 9. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na:

– lokalu v pritličju v Murski Soboti, Len-
davska ulica 18 (Zeleni klas), v izmeri
105,01 m2, ki leži na parc. št. 304, vpisani
pri vl. št. 3100, k.o. Murska Sobota in parc.
št. 305 in 306, vpisani pri vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, ki je last dolžnika na podla-
gi prodajne pogodbe št. 125-025/220-94
z dne 13. 2. 1995, sklenjene s prodajal-
cem SKB – Investicijsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,

– lokalu 3/P, v izmeri 58,72 m2, lokalu
4/P, v izmeri 29,23 m2 in lokalu 5/P, v
izmeri 40,67 m2, v Murski Soboti, Kocljeva
ulica 6 (Zlati klas), ki ležijo na parc. št. 1019,
vpisane pri vl. št. 3625, k.o. Murska Sobo-
ta, ki so last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 23. 2. 1992
s prodajalcem SKB – Investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana,

zastavna pravica v korist upnice Pomur-
ske banke, d.d., Murska Sobota, bančna
skupina NLB, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 550,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 9. 2000

Z 116/2000 IZ-10244
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa Mojce Tav-
čar Pasar iz Pirana, opr. št. SV 318/00 z
dne 28. 8. 2000 in sklepa tega sodišča
opr. št. Z 116/2000, zaradi zavarovanja
upnikove (Banka Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, PE Izola, zanjo Mitja Kosmina,
pooblastilo v spisu) denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini v lasti za-
staviteljev (Milovan Bajt in Milica Bajt, oba
iz Izole, Ulica Alojza Valenčiča 8), zarubi
trisobno stanovanje s kabinetom (B), št.
2/II.v./I. nadstropju v stanovanjski stavbi
št. 16 v Livadah, Izola, k.o. Izola, ki ima
sedaj naslov Ulica Alojza Valenčiča 8, s
površino 75,36 m2, s pripadajočo solast-
ninsko pravico na zemljišču, na katerem
objekt stoji in funkcionalnem zemljišču ter
skupnih prostorih, delih in napravah, ki slu-
žijo objektu kot celoti, ki sta ga zastavitelja
pridobila na podlagi prodajne pogodbe z
dne 20. 7. 1983, št. 136-16/19, sklenje-
ne s SGP Stavbenik, n.sol.o., Koper –
TOZD Gradbene operative Obale, n.sol.o.,
Koper, ki jo zastopa Samoupravna stano-
vanjska skupnost občine Izola.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 9. 2000

Z 00/97 IZ-10230
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Radovljici opr. št. Z 00/97 z dne 1. 9.
2000, so bile nepremičnine: poslovni pro-
stor A2/KO v poslovnem objektu Lisice, v
skupni površini 99,50 m2; poslovni pro-
stor A4/KS v poslovnem objektu Lisice, v
skupni površini 120,68 m2; poslovni pro-
stor A1/MO v poslovnem objektu Lisice,
v skupni površini 537,71 m2; poslovni pro-
stor A2/MS v poslovnem objektu Lisice, v
skupni površini 108,81 m2, in poslovni
prostor A3/KO v poslovnem objektu Lisi-
ce, v skupni površini 263,25 m2, ki so
last dolžnika in zastavitelja Perftech, Po-
djetje za proizvodnjo in uvajanje novih te-
hnologij, d.o.o., Bled, Pot na Lisice 4,
Bled, na podlagi originalne pogodbe št.
1 - 12 - 02/98 o nakupu poslovnega pro-
stora A2/KO v poslovnem objektu Lisice
z dne 3. 3. 1998; pogodbe št.
2 - 12 - 02/98 o nakupu poslovnega pro-
stora A4/KS v poslovnem objektu Lisice z
dne 3. 3. 2000; pogodbe št. 3 - 12 -
02/98 o nakupu poslovnega prostora
A1/MO v poslovnem objektu Lisice z dne
3. 3. 1998; pogodbe št. 4 - 12 - 02/98 o
nakupu poslovnega prostora A2/MS v po-
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slovnem objektu Lisice z dne 3. 3. 1998
in pogodbe št. 5 - 12 - 02/98 o nakupu
poslovnega prostora A3/KO v poslovnem
objektu Lisice z dne 3. 3. 1998, sklenje-
nih med Maat1, d.o.o., Cesta v Kleče 16,
Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnikom
in zastaviteljem Perftech, Podjetje za pro-
izvodnjo in uvajanje novih tehnologij,
d.o.o., Bled, Pot na Lisice 4, Bled, kot
kupcem, zarubljene v korist upnice Go-
renjske banke, d.d., Kranj, Bleiweisova
1, Kranj, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v znesku 100,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 9. 2000

In 32/99 IZ-301

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-
šča, opr. št. In 98/00032 z dne 2. 9.
1999, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, to je stanovanja
št. 8 v I. nadstropju stanovanjske zgradbe
v Sevnici, ulica Naselje heroja Maroka št.
8, katerega lastnik je dolžnik Anton Ura-
njek, Naselje heroja Maroka 8, Sevnica.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe zaradi izterjave zneska
4,623.600 SIT s prip. upnika Horvat Pet-
ra, Podleska 10, Maribor.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 12. 1999

Z 42/2000 IZ-9080

Na podlagi sklepa opr. št. Z 42/2000
z dne 19. 6. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
4, v II. nadstropju stanovanjske zgradbe
na naslovu Trbovlje, Rudarska c. 2, v
izmeri 50,90 m2, ki je last dolžnika Iseinia
Nešata, Rudarska c. 2, Trbovlje, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 258/11-3
z dne 30. 3. 1994, sklenjene z Občino
Trbovlje, dne 19. 6. 2000 zarubljeno v
korist upnika RS, Ministrstvo za finance,
DURS, Davčni urad Trbovlje, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v višini
3,890.478,03 SIT z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od 3. 7. 1999 do plačila in
stroškov postopka, odmerjenih na
21.525,30 SIT z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od izdaje sklepa do plačila ter
vseh nadaljnjih izvršilnih stroškov.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2000

Z 34/2000 IZ-10200

V postopku zavarovanja denarne terja-
tve upnice Banke Velenje, d.d., Velenje,
Bančne skupine Nove Ljubljanske banke,
Rudarska št. 3, Velenje, do dolžnika po-
djetja Velenjetrans, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje, ki ga zastopa direktor Jurčec To-
mo, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. Z 34/2000 z dne 14. 6. 2000, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 3,000.000 SIT s pp, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravi-
ca na nepremičnini, ki v zemljiški knjigi še
ni vpisana, in sicer poslovnega prostora
št. 307 in 308, v 3. nadstropju stolpiča C
na Efenkovi 61 v Velenju, v neto površini
42,31 m2 in solastnem delu hodnika in

sanitarijah, kar znaša 14,78 m2, skupaj
torej 57,09 m2, katerih lastnik je dolžnik,
podjetje Velenjetrans, d.o.o., na podlagi
prodajne pogodbe št. 118/94 z dne 20.
5. 1994, sklenjeni med RS, Ministrstvo
za šolstvo in šport Ljubljana ter dolžni-
kom.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 8. 2000

Z 103/2000 IZ-10201

V postopku zavarovanja denarne terja-
tve upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, do dolžnice Vanje Dobnik, s.p.,
Frizerski salon za moške Boom, Tekavče-
va 1, Šoštanj, je bila po sklepu naslovne-
ga sodišča opr. št. Z 103/2000 z dne
15. 6. 2000, za zavarovanje denarne ter-
jatve upnika do dolžnice v višini 630.000
ATS v tolarski protivrednosti s pp, v korist
upnika ustanovljena zastavna pravica na
trisobnem stanovanju št. 2, v izmeri 85,26
m2, na Goriški 59 v Velenju, h kateremu
pripada idealni solastninski delež na sku-
pnih prostorih in napravah navedene sta-
novanjske hiše. Lastnica navedenega sta-
novanja je zastaviteljica Dobnik Marija,
Goriška 59, Velenje, in sicer na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 22. 5. 1997, sklenjene med
prodajalcem Pungartnik Jožetom iz Vele-
nja in kupcem Dobnik Marijo.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 8. 2000

Z 61/2000 IZ-10202

V postopku zavarovanja denarne terja-
tve upnice Voksbank – Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, do dol-
žnice – zastaviteljice Urške Hudarin, Ker-
snikova št. 33, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 61/2000 z
dne 29. 5. 2000, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnice – zastavitelji-
ce v višini 38.000 DEM v tolarski protivre-
dnosti s pp, v korist upnice ustanovljena
zastavna pravica na nepremičnini, ki v
zemljiški knjigi še ni vpisana, in sicer eno-
sobnega stanovanja št. 32, v izmeri 40,16
m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše na Kidričevi 5 v Velenju, ka-
terega lastnica je po kupoprodajni pogod-
bi z dne 20. 1. 2000, sklenjeni med Seli-
movič Amirom in Smajič Seadom kot pro-
dajalcema ter Hudarin Urško kot kupcem,
dolžnica Hudarin Urška, Kersnikova 33,
Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 8. 2000

R 413/99 IZ-10203

V postopku zavarovanja denarne terja-
tve upnice Banke Velenje, d.d., Bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudar-
ska št. 3, Velenje, do dolžnice Boniteta,
družba za revizijo, podjetništvo in poslov-
no svetovanje, d.o.o., Efenkova 61, Vele-
nje, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. R 413/99 z dne 20. 4. 2000, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do

dolžnice v višini 1,290.400 SIT s pripad-
ki, v korist upnice ustanovljena zastavna
pravica na delu poslovne stavbe na Efen-
kovi 61 v Velenju, ki predstavlja v naravi
poslovni prostor št. 307-310, v 3. nad-
stropju stolpiča B, v neto koristni površini
114,18 m2, katere lastnik je po prodajni
pogodbi št. 216/94, sklenjeno med RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, ki ga za-
stopa minister Slavko Gaber in po njego-
vem pooblastilu Center srednjih šol Vele-
nje, ki ga zastopa ravnatelj Robida Peter
kot prodajalcem in Boniteto, d.o.o., Vele-
nje, kot kupcem, dolžnica Boniteta,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 7. 2000

R 430/99 IZ-10204

V postopku zavarovanja denarne terja-
tve upnice Banke Velenje, d.d., Bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, Rudar-
ska št. 3, Velenje, do dolžnika M-Club,
Koroška št. 37/a, Velenje, je bila po skle-
pu naslovnega sodišča opr. št. R 430/99
z dne 20. 4. 2000, za zavarovanje denar-
ne terjatve upnice do dolžnika v višini
59,110.000 SIT s pripadki, v korist upni-
ce ustanovljena zastavna pravica na po-
slovnem prostoru v pritličju zgradbe v Ve-
lenju, Cankarjeva 1, v izmeri 371,10 m2,
katerega lastnik je na podlagi kupne po-
godbe, sklenjene med prodajalcem Ru-
dnik lignita Velenje in kupcem M-Club,
p.o., Velenje (sedaj M-Club, d.d., Vele-
nje) z dne 29. 10. 1991, dolžnik M-Club,
d.d., Koroška 37/a, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 4. 7. 2000

Z 00/00015 IZ-10255

Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
opr. št. Z 00/00015 z dne 8. 3. 2000, v
postopku zavarovanja izvršljive denarne
terjatve upnika Tadeja Goriča, Latkova vas
94, Prebold, do dolžnika Boštjana Milči-
ča, Polzela 209, Polzela, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju opravilo rubež in po-
pis nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer enosobnega stanova-
nja št. 20, v V. nadstropju stanovanjske
hiše Polzela 209, parc. št. 616, vl. št.
1129, k.o. Polzela, ki obsega sobo, kuhi-
njo, shrambo, kopalnico, predsobo in klet,
vse v skupni površini 33,78 m2, katere
lastnik je dolžnik na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 13. 5. 1996, št.
170, sklenjene med prodajalcem Polze-
lo, Tovarno nogavic, Polzela, in kupcem
Boštjanom Milčičem, overjene pri notarju
Srečku Gabrilu iz Žalca pod OV 2858/96
z dne 7. 8. 1996.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 3. 2000
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Razpisi
 delovnih mest

Ob-35808

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, ponovno razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja javnega zavoda Filmski
studio Viba film v Ljubljani.

Kandidatka oziroma kandidat mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje filmskega področja,
– organizacijske in vodstvene sposo-

bnosti,
– aktivno znanje najmanj enega sve-

tovnega jezika.
Direktor ima petletni mandat, nastopi

ga lahko takoj po opravljenih postopkih
imenovanja.

Kandidatke oziroma kandidati morajo
vlogi priložiti življenjepis, morebitno bibli-
ografijo, predlog programa dela in razvoja
zavoda ter dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev. Popolno vlogo naj pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom “Razpis Viba” na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, najkasneje v 15 dneh po objavi
tega razpisa.

Kandidatke oziroma kandidati bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v desetih dneh
po sprejemu odločitve.

Ministrstvo za kulturo

Št. 061-12/98-20 Ob-35847

Občina Kočevje, Občinski svet, Komi-
sija za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja, razpisuje delovno mesto

direktorja javnega zavoda Knjižni-
ca Kočevje,

ki opravlja funkcijo poslovnega in pro-
gramskega direktorja.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje, določene z ustanovitvenim aktom
in statutom zavoda:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju knjižničarstva ali informatike,

– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– poznavanje dejavnosti s področja de-

la zavoda,
– predložitev programa dela.
Vlogi priložite kratek opis dosedanjega

dela. Program dela je potrebno predložiti
za celotno mandatno obdobje.

Direktor bo imenovan za dobo petih
let.

Prijave s prilogami pošljite v 8 dneh od
objave razpisa na naslov: Občina Koče-
vje, Občinski svet, za Komisijo za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja, Ljub-
ljanska c. 26, 1330 Kočevje, s pripisom
»Za razpis direktorja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo obveščeni v zakonitem
roku.

Občina Kočevje

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. 404-08-405/2000 Ob-35986
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 24-
26, 1000 Ljubljana, tel: 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročena v nasled-
njih mesecih: sveže meso in mesni izdel-
ki, v vrednosti ca. 200,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga: 22. 12. 2000.

5. Morebitne druge informacije: Marjeta
Bartol, tel. 01/471-23-40.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 351-03/00-1 Ob-35858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, tel. 01/75-41-270, faks
01/75-42-930.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba grad-
beno, obrtniških in instalacijskih del pri
novogradnji večnamenske dvorane, oce-
njena vrednost del 400,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Pri OŠ »8 talcev« v
Logatcu.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 10. 11.
2000.

5. Morebitne druge informacije: Janez
Nagode, župan, tel. 01/75-41-310.

Občina Logatec

Št. 2304-3/00 Ob-35912
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 01/47-10-503.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja sta-
novanj v stanovanjski stavbi v Kovinar-
ski ulici v Krškem.

Ocenjena vrednost: 286,000.000 SIT
(ocenjena vrednost ne vključuje DDV).

3. Kraj izvedbe del: Krško.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: 1. marec 2001.
5.

Stanovanjski sklad RS

Št. 407-0114/2000 Ob-36047
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel.061/212 838, faks 061/13 12 327.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
Agroživilske srednje šole v Ljubljani
vključno z zagotovitvijo zemljišča ter
projektne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila:
1,400.000.000 SIT.

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

ročila: 3 mesece po objavi namere o jav-
nem naročilu.

5. Morebitne druge informacije so na
razpolago pri Marini Cankar, u.d.i.a., tel.
061/212 838.

Ministrstvo za šolstvo in šport

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 2899/00 Ob-36076
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., 1516
Ljubljana, Slovenska c. 58, telefaks
01/132-40-74.

2. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje storitev zavaro-
vanja za leto 2001:

– požar,
– strojelom,
– odgovornost.
Ocenjena vrednost naročila je

350,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Javnega po-

djetja Elektro Ljubljana, d.d.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

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

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
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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. 21-20/2000 Ob-36195
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo kombija z 8+1 sede-
žem, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
84 (str. 7519) z dne 22. 9. 2000,
Ob-35590, se 8. točka pravilno glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000, ob 8. uri, v tajništvu podjetja
Hydrovod, d.o.o., Ljubljanska cesta 38, Ko-
čevje.

Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Ob-35859
1. Naročnik: Banka Slovenije, Sloven-

ska 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: licence za Microsoft pro-
gramsko opremo.

(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
razpisno dokumentacijo: do 16. 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 18. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Banka Slovenije, Sloven-
ska 35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 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
5. 12. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

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

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

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 27/00 Ob-35901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 01/588-94-09.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava merilne in regula-
cijske opreme za potrebe Energetike
Ljubljana, d.o.o., sektor Plinarna.

Sklopi:
1. mehovni plinomeri,
2. rotacijski plinomeri,
3. turbinski plinomeri,
4. elektronski korektorji,
5. regulatorji tlaka.

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

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

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

predvidena datuma dobave sta 20. 1. 2001
in 30. 6. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, II. nadstro-
pje, oddelek nabave in skladišča, soba 215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 2000,
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. PLIN-27/00. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verov-
škova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo je možno predlo-
žiti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.
p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v od-
delek nabave in skladišča Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 215.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 2000
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 24. 12.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti ter bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 26. 10. 2000 do
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): finan-
čno stanje, tehnične zahteve, ponudbena
vrednost, reference, rok plačila, garancij-
ska doba, solidnost izvedbe prejšnjega jav-
nega naročila.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 01/588-94-09.
Kontaktna oseba je Zoran Kibarovski.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 343 Ob-35907
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
3326 Topolšica, tel. 063/892-154.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tve.

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

bno dobaviti:
– postelja za intenzivno nego z izpo-

polnjeno izvedbo – 1 kom.,
– postelje za intenzivno nego – 8

kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 To-
polšica, Intenzivna terapija, Dalija Furst.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do da-
tuma odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.950 SIT (z DDV)
na žiro račun št. 52800-603-39063, pri
APP, Podružnici Velenje.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Bolnišnica Topolšica, To-
polšica 61, 3326 Topolšica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2000 ob 12. uri, v knjižnici bolni-
šnice (objekt Planika – kletni prostori).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 60 dni po
dobavi.

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v navodilih ponudnikom v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 18. 10.
2000.

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

– ponudbena cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– garancijski rok 10%,
– dobavni rok 5%,
– druga merila 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: tel. 063/982-154, int. 230.
16., 17.

Bolnišnica Topolšica

Št. 025 Ob-35908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
02/532-10-10, faks 02/521-10-07, kon-
taktna oseba Slavica Heric.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – oddelek za anestezijo in
reanimacijo, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: ventilator za dolgotrajno
ventilacijo kritičnih bolnikov, monitor za
nadzor vitalnih funkcij – modularnega
tipa, anestezijski aparat. (Podrobnejši
opis v razpisani dokumentaciji.)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi vso opremo ali posa-
mezne dele.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT, dobavljeno, montirano ter
usposobljeno za brezhibno delovanje na od-
delku za anestezijo in reanimacijo Splošne
bolnišnice Murska Sobota, z vključenim dav-
kom na dodano vrednost.

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

kasneje 60 dni od podpisa pogodbe z iz-
branim dobaviteljem, lahko tudi prej.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, p. p. 1301, 9001 Murska Sobota, od
8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa v Ura-
dnem listu RS do poteka roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT in jo je možno dobiti z
dokazilom plačila (virmanom) na ŽR št.
51900-603-32361.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajniš-
tvo bolnišnice).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 20. 10.
2000 ob 12.30, v sobi direktorja naročni-
ka v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (1. nad-
stropje).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidna iz razpisne dokumentacije in ve-
ljavne zakonodaje.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 2000
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 033-9/00 Ob-35909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, telefaks 478-59-04 z organom v
sestavi Uprava Republike Slovenije za kul-
turno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež ministrstva in
sedež organa v sestavi.

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

Predmet dobave:
– registratorji, mape, zvezki,
– kuverte, obrazci in nalepke,
– tonerji, trakovi in kartuše za tiskal-

nike, fakse, kopirne in računske stroje,
– papir,
– pisarniški pribor,
– drugo.
Količina je določena s specifikacijo, vse-

bovana v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ni
predvidena delna dobava.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila znaša 9,000.000
SIT, od tega za ministrstvo v ožji sestavi
6,000.000 SIT in za Upravo RS za kulturno
dediščino 3,000.000 SIT.

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

pričetka dobave pisarniškega materiala in
papirja je takoj po sklenitvi pogodbe, pred-
vidoma s 3.1.2001. Pogodba bo sklenjena
za čas do 31.12.2001, z možnostjo poda-
ljšanja za leto dni. Dobave morajo potekati
štirinajstdnevno, po naročilu pa v roku ene-
ga dneva.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko zahteva od
glavne pisarne – vložišče v pritličju na Mini-
strstvu za kulturo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 10. in 12.
uro od dneva objave. Dokumentacijo je mo-
goče zahtevati do 13. ure dne 20. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. ure dne 23. 10.
2000, v zaprti kuverti s pripisom na čelni
strani “razpis za pisarniški material – ne od-
piraj” in z navedbo polnega naslova dobavi-
telja na hrbtni strani.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele v vložišče Ministrstva
za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v po-
nedeljek, 25. 10. 2000 ob 10. uri v sejni
sobi Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5/II,
Ljubljana.

Naročnik bo izvrševal plačila 30 dni po
prejemu računov za dostavljeno blago.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti fi-
nančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vre-
dnosti plačila za veljavnost do vključno da-
tuma veljavnosti ponudbe/do izročitve ban-
čne garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudnik mora biti v
Sloveniji registrirana gospodarska družba.

11.
12. Zahteve so glede pravnega statusa

ponudnikov storitev, finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
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vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti prispele ponudbe do 3. 1.
2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upošte-
vana bodo naslednja merila:

– temeljno merilo: cena artiklov
– izločevalna merila po zaporedju:

– kompletnost ponudbe,
– kakovost artiklov,
– kratkost dobavnih rokov in dostave,
– zanesljivost ponudnika,
– možnost dobave zunaj specifikacije,
– teža in način uporabe meril (21.

člen ZJN) podrobneje napisana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izboru obveščeni naj-
kasneje 14 dni po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za kulturo

Št. 362-17/00-0404 Ob-35934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško, tel. 074981-100, faks
0608/21-995.

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nakup nezasedenih stano-
vanj.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

10. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, Cesta krških žrtev št. 14.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV (950
SIT), kar znaša skupaj 5.950 SIT na ŽR
Občina Krško št. 51600-630-8013042.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 19. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, Cesta krških
žrtev 14.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 2000 ob 10.30.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do najkasneje 10. 11. 2000.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 10. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z Ne odpi-
raj! Ponudba za “nakup nezasedenih stano-
vanj v Občini Krško” in št. objave v Ur. l. RS.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja, kontaktna oseba na stra-
ni naročnika je Stanislava Preskar, tel.
074981-276, faks 0608/21-995.

16., 17.
Občina Krško

Št. 664/2000 Ob-35974
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37, Vojnik,
tel. 03/5 77 23 11, 03 5 77 20 10, faks
03/5 77 25 93.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE

Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje, 220.000 litrov.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12

mesecev, začetek 1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Terezija Kočnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahteva-
jo pisno na naslovu pod točko 1 do vključno
17. 10. 2000 do 12. ure. Odgovore bodo
ponudniki prejeli do 18. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko plačilo, na račun
št. 50700-603-31887.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo upra-
ve, Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS ter z navedbo predmeta na-
ročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resno-
sti ponudbe: bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
če vrednost naročila presega 25,000.000
SIT, z veljavnostjo do 31. 12. 2000.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 45 dnevni plačilni rok.

11.
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:

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. do 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse zahte-

vane letne količine ekstra lahkega kurilnega
olja,

– izpolnjenim obrazcem za reference
(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposlenimi)
z dokazili (izjave naročnikov ali fotokopije
pogodb za zadnji dve leti, in sicer za leto
1999 in 2000),

– izjavo, da sprejema 45 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da bo pri vsaki sukcesivni
dobavi ekstra lahkega kurilnega olja kupcu
priznal ponujeni rabat v % (ne manjšem od
6%),

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik in DE Ravne pri
Šoštanju – iztočeno,

– izjavo, da bo dostavljal cenike ob
vsaki spremembi cene,
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– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti oziroma mu kvaliteto
kontrolira pooblaščeni zavod,

– dokazilom o usposobljenosti za pre-
voz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da razpolaga z vozili prostor-
nine ca. 7.000 litrov in ca. 3.000 litrov,
registriranih za prevoz lahko vnetljivih snovi,

– izjavo, da je seznanjen z načinom
dostopa in načinom manipulacije pri dobavi
kurilnega olja,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti , če
vrednost naročila presega 25,000.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval (če
vrednost naročila presega 25,000.000 SIT).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudnik mora v predračunu navesti
maloprodajno ceno v SIT/liter, ki velja na
dan 18. 10. 2000 in pri tem upoštevati
rabat v višini najmanj 6%, ki ga je dolžan
priznati kupcu pri vsaki sukcesivni dobavi
ekstra lahkega kurilnega olja v letu 2001.

Prodajalec lahko spremeni ceno za
dobavo ekstra lahkega kurilnega olja v pri-
meru višje nabavne cene, višje ekološke
takse ali v primeru povišanja trošarine, s
tem da o nameri predhodno obvesti kupca.

13. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 21. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najni-
žja končna cena.

15. Morebitne informacije o naročilu: pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 11. 2000.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 1. 12. 2000.
16., 17.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 149/2000-01 Ob-35980
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3,
3312 Prebold in Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Prebold-Dolenja vas-Marija Reka, Hme-
ljarska cesta 10, 3312 Prebold,
03/703-64-05.

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

3. (a) Kraj dobave: PGD Prebold-Dole-
nja vas-Marija Reka, Prebold.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: gasilsko vozilo GVC 16/25
(1+5).

(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 naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se bo oddalo v celoti.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 5. 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljar-
ska cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo obči-
ne, telefon: 03/703-64-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT. Plačilo z virmanom na ŽR
št: 50750-630-10313, s pripisom za javni
razpis. Dokazilo o vplačilu je potrebno ob-
vezno predložiti ob dvigu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 24. 10.
2000 do 14. ure, ne glede na način preno-
sa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Prebold, Hmeljar-
ska cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo občine.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 2000
ob 18. uri na naslovu: Občina Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni
sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti javnega na-
ročila z veljavnostjo do 30. 11. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo obveznosti
poravnal v skladu s podpisano pogodbo z
izbranim izvajalcem.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
tehnična primernost izdelka, rok dobave in
plačilni pogoji. Teža in način uporabe sta
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacijo v zvezi z razpisno doku-
mentacijo daje: Anton Vesolak, telefon
03/703-64-00. Informacije v zvezi s tehnič-
nimi zadevami daje: Branko Verk, mobitel:
041/783-207.

16., 17.
Občina Prebold

Št. 0512/3-308/111 Ob-35988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije in Policije na območju celotne dr-
žave.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava čistil, potrošnega materiala in
pripomočkov za čiščenje, ter toalet-
no-sanitarnega materiala, in sicer:

1. Sklop – čistilna sredstva:
A. sredstva za čiščenje tekstilnih tal-

nih površin,
B. sredstva za splošno čiščenje-nego

trdih talnih in ostalih površin (pohištva),
C. sredstva za hitro in temeljito čišče-

nje trdih talnih površin-odstranjevalci loščil,
D. samosvetleče emulzije-loščila,
E. sredstva za čiščenje in dezinfekci-

jo sanitarnih površin,
F. sredstva za nego lesenih predme-

tov in površin,
G. sredstva za nego steklenih po-

vršin,
H. sredstva za tekstilno higieno,
I. sredstva za strojno pomivanje po-

sode,
J. sredstva za ročno pomivanje poso-

de, delovnih površin in kuhinjske opreme;
2. Sklop – profesionalni pripomočki

za čiščenje;
3. Sklop – papirnata konfekcija;
4. Sklop – ostala splošna sredstva:
A. za poslovne prostore,
B. za sanitarne prostore,
C. za kuhinje,
D. za higieno in nego rok.

Orientacijska količina po posameznih ar-
tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremem-
be količin za posamezen artikel, glede na
spremembe potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko ponudijo vse artikle v celoti (sklo-
pi od 1 do 4), ali artikle po posameznih sklo-
pih v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi
posameznih artiklov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za vse sklope v celoti
(od 1 do 4) je 100,000.000 SIT.

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

Sklop 1: 39,000.000 SIT
Sklop 2: 17,000.000 SIT
Sklop 3: 29,000.000 SIT
Sklop 4: 15,000.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava artiklov bo sukcesivna za čas enega
leta od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 30. 1. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Skupne služ-
be, Sekcija za tekoče vzdrževanje in uprav-
ljanje, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
061/172-4671.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa, do roka za oddajo
ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, števil-
ka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-111-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega 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 30. 10. 2000, najkasneje do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati
ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, vložišče, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 2000,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računov, ki so izstavljeni po posameznih
dobavah.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi čistil, potrošnega materiala in pripo-
močkov za čiščenje ter toaletno-sanitarne-
ga materiala, v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne 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 160 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
razširjenost prodajne mreže, kvaliteta, finan-
čno stanje ponudnika, reference ponudnika
s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za razširje-
nost prodajne mreže 11 točk, za kvaliteto 8
točk, za finančno stanje ponudnika 4 točke
in za reference ponudnika s področja javne-
ga naročila 3 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-35989
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/45-00-100,
faks 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvo-
majska 1, tajništvo direktorja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, št. 51800-603-34142, zne-
sek 5.950 SIT.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 10.
2000 ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti, z veljavnostjo do 8. 12.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogodba.

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: zahte-
ve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 12. 10.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Letonja, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zavod za zdravstveno

varstvo Maribor

Št. 403-10/00 Ob-35994

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljublja-
na, 01/478-2743.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
arhivske opreme se bo izvršila na lokaciji
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: ekonom oprema po tehnič-
ni specifikaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
ba zainteresiranega ponudnika se lahko na-
naša: na celotni predmet javnega naročila,
to je dobava in montaža predmet javnega
naročila.

(č) Ocenjena vrednost celotnega javne-
ga naročila, in sicer dobava in montaža eko-
nom opreme za celoten predmet razpisa je:
65,000.000 SIT.

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

tum dobave in montaža: 28. 11. 2000.
5. Predviden datum zaključka javnega

naročila: 28. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dav-
čna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Jak-
še Karin, tel. 478-27-14, faks 478-27-43,
od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 16. 10.
2000.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Davčna uprava Republike
Slovenije, glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna
soba v II. nadstropju, 20. 10. 2000 ob
10. uri.

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

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

9.2 Izjava ponudnikove poslovne banke,
da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačlji-
vo na prvi poziv, brez ugovora, kot garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v splošni garancijski dobi, z
veljavnostjo 45 dni po izteku splošne garan-
cijske dobe dobavljenih predmetov javnega
naročila.

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

nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 11. 2000.

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

– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo »reference« pred-

stavlja 50% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo »cena« predstavlja 50% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 20,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 30,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 40,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 50,000.000 SIT 9 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 70,000.000 SIT 10 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti nad 71,000.000 SIT 11 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:

minimalna cena x100
Cena v točkah =

ponujena cena

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

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

Naročnik ni obvezen sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Naročnik si pridržuje
nabaviti manjše količine predmetov javnega
naročila od razpisnih. Sklenitev pogodbe je
namreč odvisna od odobritve finančnih sred-
stev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko samo enkrat pojavi
v prijavi na razpis, ali kot glavni izvajalec ali
kot podizvajalec.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 2. 11.
2000.

16., 17.
Davčna uprava

Republike Slovenije

Št. 70/2000 Ob-35997
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Polzela, 3313 Polzela
10, tel. 063/703-310, faks 063/720-135.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Polze-
la, 3313 Polzela 10.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

1. kruh, pekovsko pecivo,
2. slaščičarski izdelki – piškoti,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže meso in mesni izdelki,
5. perutninsko meso in izdelki iz pe-

rutninskega mesa,

6. jajca,
7. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe,
8. sveže sadje in zelenjava,
8. konzervirana zelenjava, konzervira-

no sadje, suho sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. drugo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 25,650.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posamič-
no:

1. kruh, pekovsko pecivo: 4,500.000
SIT,

2. slaščičarski izdelki – piškoti:
780.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki: 3,570.000
SIT,

4. sveže meso in mesni izdelki:
6,000.000 SIT,

5. perutninsko meso in izdelki iz pe-
rutninskega mesa 1,300.000 SIT,

6. jajca: 360.000 SIT,
7. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe:

670.000 SIT,
8. sveže sadje in zelenjava:

4,100.000 SIT,
9. konzervirana zelenjava, konzervira-

no sadje, suho sadje: 650.000 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi: 520.000

SIT,
11. drugo prehrambeno blago:

3,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Polzela, 3313 Polzela – taj-
ništvo – vsak dan od 8. do 10. ure, od
29. 9. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
16. 10. 2000 do 10. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Polzela,
3313 Polzela 10.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 14. uri v prostorih Osnovne
šole Polzela, likovna učilnica (pritličje), 3313
Polzela 10.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, prav tako tudi način upo-
rabe kriterijev.

Naročnik si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najugodnejše,
– da za vsako skupino živil izbere do 2

najugodnejša ponudnika,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Radišek Mariji, OŠ Polzela, tel.
063/703-31-15, faks 063/720-135, na
osnovi pisnih vprašanj, oziroma vprašanj po
telefaksu, najkasneje 15 dni po objavi. Pisni
odgovori bodo posredovani najpozneje v 5
dneh vsem, ki bodo dvignili razpisno doku-
mentacijo.

16., 17.
Osnovna šola Polzela

Št. 43/1-00-II/7 Ob-35999
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje, tel.
01/89 51 260, faks 01/89 51 697.

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

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

bno dobaviti:  smetarsko vozilo z nad-
gradnjo (ca. 16 m3) za zabojnike
120-1.100 litrov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, Kočevje pri Urši Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun:
51300-601-10238 pri APP Kočevje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 2000 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za smetarsko vozilo”).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 9.30 v prostorih Komuna-
le Kočevje.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudbe.

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

15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-36011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor, faks
02/33-27-661.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco. Snaga
javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in dobava speci-
alnega vozila za zimsko službo in ostala
dela v komunali po okvirni specifikaciji:

– moč motorja cca 100 kW,
– skupna masa vozila ca. 5000 kg,
– hidrostatični pogon 4x4,
– zunanje mere vozila (višina ca.

2100 mm, širina ca. 1600 mm, dolžina ca.
4100 mm),

– prilagodljiv plug,
– posipalec za sol/pesek mešanice.
Natančnejša specifikacija je podana v

razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo se dobavi v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila skupaj:  20,000.000
SIT.

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

predviden datum dobave: februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predviden datum končne dobave: februar
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dobiti na na-
slovu: Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna
64, 2000 Maribor – v tajništvu podjetja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče zahtevati do tri dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 z oznako »RD –
vozilo za zimsko službo«.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 23. 10. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor – tajništvo di-
rektorja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 12. uri, na sedežu naroč-
nika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: bančna
garancija za resnost ponudbe ni potre-
bna. Ponudnik pa mora ponudbi priložiti
izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti. Bančna ga-
rancija mora biti veljavna vsaj še 1 dan po
preteku roka za dokončanje pogodbenih
obveznosti.

Ponudnik mora podati izjavo, da bo ob
sklenitvi pogodbe to garancijo zagotovil.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 60 dni od
podpisa prevzemnega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ob dodelitvi
javnega naročila: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: do ponudnikov za priznanje sposob-
nosti: zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 2 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev 30,
– servis 20,
– reference 15,
– cena 10,
– garancija 10,
– plačilni pogoji 5,
– dobavni rok 5,
– druge ugodnosti 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponu-
dniki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
02/316-581 med 8. in 10. uro pri Stanisla-
vu Žagarju.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri naročila.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: razpis se objavlja prvič.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 961-25/00-113 Ob-36013
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: po pooblastilu Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve je naročnik Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glin-
ška 12, 1000 Ljubljana, faks
01/425-9823.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Centralna služba in
Območne službe.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema,
predvidene količine: 48x osebni ra-
čunalnik, 3x prenosni računalnik,
108x monitor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,400.000 SIT.

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

vember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet –
soba 04).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen do 12. okto-
bra 2000, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti pooblastilo prevzemnika razpisne doku-
mentacije in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun štev.
50106-603-44712 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – ZRSZ 961-25/00”. Razpis-
no dokumentacijo je mogoče prejeti tudi po
pošti. V takem primeru mora interesent po-
slati zgoraj omenjena pisna dokazila s pol-
nim naslovom na faks 01/425-9823 in na
osnovi tega prejme razpisno dokumentacijo
priporočeno po pošti.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, vložišče (klet – soba 04).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. oktober 2000, ob 10.15, Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predlo-
žiti podpisano bianco menico.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
nakupu računalniške opreme.

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:
čisti prihodki ponudnika od prodaje v letu
1999 morajo biti enaki ali večji od 10 kratni-
ka okvirne vrednosti tega javnega naročila
(184,000.000 SIT), ponudnik mora imeti
zaposlenih najmanj deset delavcev v re-
dnem delovnem razmerju, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje za poslovanje na podro-
čju, ki je predmet tega razpisa.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 20. oktobra 2000,
do začetka javnega odpiranja ponudb.

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

1. Kvaliteta ponudbe in kadrovska
usposobljenost ponudnika 25%:

– kvaliteta ponudbe 0,35,
– reference ponudnika na razpisanem

področju 0,45,
– število zaposlenih, njihova izobraz-

ba in dokazila o usposobljenosti serviserjev
opreme, ki je predmet tega razpisa 0,20;

2. Tehnične lastnosti, cena in dobav-
ljivost opreme 75%:

– tehnične lastnosti opreme in zdru-
žljivost 0,40,

– cena 0,40,
– dobavni rok 0,20.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 12/2000 Ob-36024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

bno dobaviti: osebno vozilo višjega razre-
da.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,300.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

60 dni od izdaje naročila.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 2000, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV
(950 SIT), kar znaša skupaj 5.950 SIT, na
ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, št. 51800-603-31999.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000, ob 10. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

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

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

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

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

– da ima izjavo o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

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

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

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

– da zagotavlja dobavo razpisane vrste
blaga v celoti,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
95% in plačilni pogoji 5%.

15., 16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Ob-36026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a  Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zalo-
ška 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: tkivni procesor  1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: dobavitelj mora ponuditi vso razpisa-
no opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,700.000 SIT.

4.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

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

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljublja-
na, nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 19. 10. 2000, ob 10. uri Onkolo-
ški inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna soba,
Zaloška 2, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno – poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih dru-
žbah, zakonom o javnih naročilih in po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

1. cena – 50 %
2. dimenzije opreme – 20 %
3. teža opreme – 30 %
skupaj: – 100 %.

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28210, objava o
izidu pa dne 21. 7. 2000 v Uradnem listu
RS, št. 65 pod št. 32347.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 462-02/136-00/0520-010 Ob-36028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Slovenije,
Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 01/478-39-00, 01/478-39-05.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo telefonskih
central za potrebe carinske službe.

3. (a) Kraj dobave: dobava telefonskih
central se bo izvršila po razpisanih loka-
cijah naročnika, in sicer po carinskih
uradih.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 9 kom. telefonskih central
po tehnični specifikaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: za-
interesirani ponudnik se lahko poteguje sa-
mo za izvedbo javnega naročila v celoti.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-
tacijska vrednost javnega naročila je
91,000.000 SIT.

4. Datum dobave in montaže: 15. 12.
2000 in v naslednjem letu v skladu z dogo-
vorom.

5. Predvideni datum zaključka javnega
naročila: naslednje leto (v skladu z dogovo-
rom).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče, Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, pritličje, soba št. P10, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, Erika
Andrlič.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi dodatne informacije: univ.
dipl. ek. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41.

(b) Datum do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000.

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

predložiti ponudbe: 30. 10. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v pritličju v
vložišču.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

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

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa, izplačljiva na prvi
poziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot ga-
rancija za resnost ponudbe;

9.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak v splošni garan-
cijski dobi, z veljavnostjo 45 dni po izteku
splošne garancijske dobe dobavljenih pred-
metov javnega naročila

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 12. 2000.

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

– garancijska doba,
– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “garancijska do-

ba” predstavlja 40% vrednosti. Merilo pod
drugo alineo “reference” predstavlja 30%
vrednosti. Merilo pod tretjo alineo “cena”
predstavlja 30% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 24 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 36 me-

secev 100 točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 20,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 40,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 60,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 80,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti nad 80,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:

minimalna cena x 100
Cena v točkah =

ponujena cena

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

ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila, za katerega
se je prijavil. Z izbranim ponudnikom bo
naročnik glede vzdrževanja telefonskih
central naknadno sklenil pogodbo o vzdr-
ževanju telefonskih central. V zvezi z na-
vedenim mora ponudnik, ki se prijavi na
javni razpis, obvezno priložiti tudi osnutek
pogodbe o vzdrževanju telefonskih cen-
tral.

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.

Zaradi omejenih finančnih sredstev bo
ponudnik v letošnjem letu izvedel približno
polovico vseh izvedbenih del predmeta jav-
nega naročila v skladu z dogovorom z na-
ročnikom (predvideva se izvedba predmeta
javnega naročila za carinski urad Celje, Ljub-
ljana, Maribor in Murska Sobota), preostala
izvedbena dela predmeta javnega naročila
pa v naslednjem letu, če bodo v proračunu
zagotovljena sredstva za ta namen.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik se lahko samo enkrat pojavi
v prijavi na javni razpis, ali kot glavni izvaja-
lec ali kot podizvajalec.

16., 17.
Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 03/03/2000 Ob-36032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel. 063/715-313, faks
063/710-27-44.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
peter v Savinjski dolini.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža šolske
opreme za Osnovno šolo Šempeter.

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

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

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

dogovoru z izvajalcem gradbenih del.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za negospodarske in
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, 3310 Žalec, soba št. 52/II.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika, št. 50750-630-10238, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo – knjiž-
nica OŠ Šempeter.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Žalec, Ul. Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – knjižnica
OŠ Šempeter”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. oktober 2000 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Žalec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe,
veljavna do 30. 11. 2000.

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

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

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

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

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

15., 16.
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17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 21. 7. 2000,
Ob-32495.

Občina Žalec

Št. 371-02-8/00-0406 Ob-36041
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, telefaks
061/178-55-96.

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

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

trebno dobaviti: pisarniško pohištvo za po-
trebe pravosodnih organov, podrobnejša
specifikacija bo razvidna iz razpisne odku-
mentacije.

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

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičev 3,
Ljubljana, Nataša Šincek Jovič, soba II/66,
tel. 061/178-5209, med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
nabavo pisarniškega pohištva -
371-02-8/00-0406”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana.

9.
10.Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz sredstev proračuna RS. Kup-
nina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovornih oseb
podpisanih in žigosanih dobavnic.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazila o veljavni registraciji ponudnika za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila:

Za pravne osebe:
a) originalni izpisek iz sodnega registra

podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločbo upravnega organa izdano v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne davčne uprave RS.

Dokazila o finančni situaciji ponudnika:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, ne smeta biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON-1
pa mora vsebovati podatke za zadnje bilan-
čno obdobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS, vključno z bilanco stanja za pre-
teklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Reference ponudnika v zvezi z javnim
naročilom, ki je predmet javnega razpisa
(podobna ali enaka dela), v obdobju
1998-2000.

Originalno potrdilo, ki ne sme biti starej-
še od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravna-
ve, stečajnem ali likvidacijskem postopku.

(Opomba: Za samostojne podjetnike ve-
lja originalno potrdilo o vpisu v register sa-
mostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe.)

Originalna potrdila pristojnih organov, ki
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravna-
ne obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom.

Originalno potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh
letih pred pričetkom naročila ponudnikovi
vodstveni delavci niso bili pravnomočno ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

- cena 60%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižjo ponudbo ocenila s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)⋅100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

– garancijski rok 20 %.
Strokovna komisija bo ocenila najvišji ga-

rancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo
s krajšim garancijskim rokom pa po nasled-
nji enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn) ⋅100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija)
– reference, ki jih nudi naročnik iz naslo-

va javnih razpisov 10 %.
Reference bo strokovna komisija oce-

njevala tako, da bo največje število referenc
ocenila s 100 točkami, nato pa vsako nižje
število in vrednost referenc po enačbi:

Tr=100-((Rn-Rm)/Rn) ⋅100
(Rn-najvišje reference, Rm-manjše refe-

rence)
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku 10%.
Pri ocenjevanju drugih ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi naročniku bo strokovna ko-
misija ocenila najvišje ugodnosti s 100 toč-
kami, nato pa po naslednji enačbi:

Tu=100-((Un-Um)/Un).100
(Un-največ ugodnosti, Cm-manj ugodno-

sti).
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacij-
skim faktorjem 0,2 za garancijske roke, 0,1
za reference in korelacijskim faktorjem 0,1
za druge ugodnosti.

15., 16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-7/00-0406 Ob-36042
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, telefaks
061/178-55-96.

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

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

bno dobaviti: pisarniško pohištvo za po-
trebe pravosodnih organov, podrobna
specifikacija bo razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, Nataša Šincek Jovič, soba II/66,
tel. 061/178-5209, med 8. in 10. uro

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
nabavo pisarniškega pohištva -
371-02-7/00-0406”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
javnega razpisa. Garancija mora veljati do
30. 11. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz sredstev proračuna RS. Kup-
nina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovornih oseb
podpisanih in žigosanih dobavnic.

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

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

Dokazila o veljavni registraciji ponudnika
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila:

Za pravne osebe:
a) originalni izpisek iz sodnega registra

podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločbo upravnega organa izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne Davčne uprave RS.

Dokazila o finančni situaciji ponudnika:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, ne smeta biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON-1
pa mora vsebovati podatke za zadnje bilan-
čno obdobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS, vključno z bilanco stanja za pre-
teklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Reference ponudnika v zvezi z javnim
naročilom, ki je predmet javnega razpisa
(podobna ali enaka dela), v obdobju
1998-2000.

Originalno potrdilo, ki ne sme biti starej-
še od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravna-
ve, stečajnem ali likvidacijskem postopku.

(Opomba: Za samostojne podjetnike ve-
lja originalno potrdilo o vpisu v register sa-
mostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe.)

Originalna potrdila pristojnih organov, ki
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravna-
ne obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom.

Originalno potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh
letih pred pričetkom naročila ponudnikovi
vodstveni delavci niso bili pravnomočno ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z poslo-
vanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– cena 60%.
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižjo ponudbo ocenila s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)⋅100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena).
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

– garancijski rok 20%.
Strokovna komisija bo ocenila najvišji ga-

rancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo
s krajšim garancijskim rokom pa po nasled-
nji enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)⋅100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija);
– reference, ki jih nudi naročnik iz naslo-

va javnih razpisov 10%.
Referencah bo strokovna komisija oce-

njevala tako, da bo največje število referenc
ocenila s 100 točkami, nato pa vsako nižje
število in vrednost referenc po enačbi:

Tr=100-((Rn-Rm)/Rn)⋅100
(Rn-najvišje reference, Rm-manjše refe-

rence),
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku 10%.
Pri ocenjevanju drugih ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi naročniku, bo strokovna ko-
misija ocenila najvišje ugodnosti s 100 toč-
kami, nato pa po naslednji enačbi:

Tu=100-((Un-Um)/Un)⋅100
(Un-največ ugodnosti, Cm-manj ugodno-

sti).
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacij-
skim faktorjem 0,2 za garancijske roke, 0,1

za reference in korelacijskim faktorjem 0,1
za druge ugodnosti.

15., 16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-6/00-0406 Ob-36043
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljubljana, telefaks
061/178-55-96.

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

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

bno dobaviti: pisarniško pohištvo za po-
trebe pravosodnih organov, podrobna
specifikacija bo razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana, Nataša Šincek Jovič, soba II/66,
tel. 061/178-5209 med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
nabavo pisarniškega pohištva -
371-02-6/00-0406”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz sredstev proračuna RS. Kup-
nina bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovornih oseb
podpisanih in žigosanih dobavnic.

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

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

Dokazila o veljavni registraciji ponudnika
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila:

Za pravne osebe:
a) originalni izpisek iz sodnega registra

podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,
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b) odločbo upravnega organa, izdano v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne Davčne uprave RS.

Dokazila o finančni situaciji ponudnika
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, ne smeta biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe, BON-1
pa mora vsebovati podatke za zadnje bilan-
čno obdobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS, vključno z bilanco stanja za pre-
teklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.

Reference ponudnika v zvezi z javnim
naročilom, ki je predmet javnega razpisa
(podobna ali enaka dela), v obdobju
1998-2000.

Originalno potrdilo, ki ne sme biti starej-
še od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravna-
ve, stečajnem ali likvidacijskem postopku.

(Opomba: Za samostojne podjetnike ve-
lja originalno potrdilo o vpisu v register sa-
mostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe.)

Originalna potrdila pristojnih organov, ki
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravna-
ne obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakonom.

Originalno potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da v preteklih treh
letih pred pričetkom naročila ponudnikovi
vodstveni delavci niso bili pravnomočno ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z poslo-
vanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– cena 60%,
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižjo ponudbo ocenila s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100–((Cv-Cmin)/Cmin)⋅100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena).
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.

– garancijski rok 20%.
Strokovna komisija bo ocenila najvišji ga-

rancijski rok s 100 točkami, vsako ponudbo
s krajšim garancijskim rokom pa po nasled-
nji enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)⋅100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija),
– reference, ki jih nudi naročnik iz naslo-

va javnih razpisov 10%.
Reference bo strokovna komisija oce-

njevala tako, da bo največje število referenc
ocenila s 100 točkami, nato pa vsako nižje
število in vrednost referenc po enačbi:

Tr=100-((Rn-Rm)/Rn)⋅100
(Rn-najvišje reference, Rm-manjše refe-

rence),
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku 10%.
Pri ocenjevanju drugih ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi naročniku bo strokovna ko-
misija ocenila najvišje ugodnosti s 100 toč-
kami, nato pa po naslednji enačbi:

Tu=100-((Un-Um)/Un)⋅100
(Un-največ ugodnosti, Cm-manj ugodno-

sti).
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju

upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacij-
skim faktorjem 0,2 za garancijske roke, 0,1
za reference in korelacijskim faktorjem 0,1
za druge ugodnosti.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1/00 Ob-36063
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor, faks 062/311-533.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba

dobaviti: tunelski tračni pomivalni stroj,
bolniška izvedba.

(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
15,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: 60 dni po podpisu

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Skupina za javna naročila,
tel. 062/321-25-62 ali 321-25-04, faks:
062/311-533.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
3. 11. 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, brezgotovinsko,
št. žiro rač: 51800-603-33486.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 3. 11.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-

bor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Skupina
za javna naročila (Zgradba oskrbe in vzdrže-
vanja – IB pisarna).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 9. uri, v 16. etaži Kirurške
stolpnice (Mala konferenčna predavalnica).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-

cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina poniudnikov, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

12. Zahteve glede pravnega status po-
nudnnika blaga, finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije oziroma za po-
nudnika, ki ni vpisan v sodni register zado-
šča potrdilo, da ni prenehal opravljati dejav-
nosti, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

2. da ima veljavno registracijo oziro-
ma potrdilo za opravljanje dejavnosti, potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni (na dan
določen za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

4. da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON- 2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5.1. da ima:
a) 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

b) 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

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

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

6. da zagotavlja 100% vrst blaga in
storitev iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da je ponudnik doslej že dobavil in
montiral vsaj en tunelski tračni pomivalni
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stroj bolniške izvedbe. Obvezno priložite po-
trjeno referenco s strani investitorja;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano v
razdelilno kuhinjo v Kirurško stolpnico Splo-
šne bolnišnice Maribor;

10. da zagotavlja celotno izvedbo in-
vesticije s področja javnega razpisa 60 dni
po podpisu kupoprodajne pogodbe;

11. da zagotavlja zagon “nove” opre-
me v roku 20 ur po prekinitvi obratovanja
obstoječe opreme;

12. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

13. da ima ustrezne certifikate s kate-
rimi izkazuje kvaliteto ponujenega blaga;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
10 let po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa
4 ur ter maksimalen čas za dobavo rezer-
vnih delov in odpravo napak 24 ur;

16. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

17. da nudi 12 mesečno grancijo za
dobavljeno opremo in opravljene storitve.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04.

16., 17., 18.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 2900/00 Ob-36074
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Kraj dobave: dostava 20 kV celic
in ostale opreme je v RTP Potoška vas –
vse razloženo in 20 kV celice ključavničar-
sko zmontirane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava 20 kV celic ter osta-
le opreme za RTP 110/35/20 kV Poto-
ška vas:

– 20 kV celice s sekundarno opremo,
– zunanji SN odvod iz TR3,
– zunanji SN odvod iz TR1,
– kabli,
– prevzemne števčne meritve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo celovite ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 100,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe. Predvideni rok doba-
ve je:

– za 2. etapo prehoda na 20 kV ( celice
od J07 do J14, celice J32 do J38, kletna
celica J07a in ostala oprema) je 4 mesece
od podpisa pogodbe,

– za 3. etapo se oprema ( celice J15 do
J22, kletni celici J22a in J15a) dobavi 4 me-
sece po dobavi opreme za 2. etapo,

– za 4. etapo (predelava, demontaža ce-
lic J32 do J38, predelava in postavitev celic
J01 do J06, kletna celica J01a) pa 3 mese-
ce po dobavi opreme za 3. etapo, oziroma
v skladu s terminskim planom naročnika,

– dobavitelj 20 kV celic in dobavitelj
opreme za zaščito in daljinsko vodenje se
morata pri izdelavi predmetne medsebojno
usklajevati s ciljem dobave le-te v predvide-
nih rokih.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 3 me-
sece po dobavi opreme za 3. etapo.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 9. 10. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276, z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 2. 11. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis JN 34/00 – Ponudba za
dobavo 20 kV celic ter ostale opreme za
RTP 110/35/20 kV Potoška vas – Ne od-
piraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 11. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58/I, v
Ljubljani.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

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

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 in BON 3 pa ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po zako-
nu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebna za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost vseh raz-

pisnih skupin,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo 20 kV

celic ter ostale opreme elektrodistribucij-
skim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajenimi 20 kV celica-
mi ter ostalo opremo v RTP-jih naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 20. 10. 2000.
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16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2901/00 Ob-36075
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Kraj dobave: dostava vozil je v
prostore avtoparka Javnega podjetja Elek-
tro Ljubljana, d.d., Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana.

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

– limuzinski kombi 1 kom,
– osebno vozilo 11 kom,
– osebno vozilo 4 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo celovite ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 26,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponudtiti čimkrajši dobavni rok.
Predvideni skrajni rok dobave je 30 dni od
podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 30
dni po podpisu pogodbe.

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 6. 10. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276, z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 23. 10. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
osebnih vozil – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 2000
ob 12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju dru-
žbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58/I,
v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve nje
kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

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

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

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

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebni za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– potrjene reference ponudnika,
– skladnost s tipizacijo voznega parka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 13. 10. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 0/2-01 Ob-36113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje, Jeko-in,
d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, tel.
04/581-04-20.

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

3. (a) Kraj dobave: fco. Javno komunal-
no podjetje, Jeko-in, d.o.o., Jesenice, Tito-
va 51, 4270 Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: eno tovorno vozilo s tristra-
nim prekucnikom in hidravličnim dviga-
lom med kabino in zabojnikom, oranžne
barve (komunalna), s pogonom 4 x 2, z
maksimalno medosno razdaljo 3350 mm, z
motorjem EURO 2 ali EURO 3 z močjo od
120 do 160 KM, s skupno dovoljeno težo
največ do 7500 kg, z nosilnostjo ca. 2000
kg, s sedeži 1+2 z varnostnimi pasovi, s
pnevmatikami dimenzij 215/75 R17,5, z
ogrevanimi in električno nastavljivimi zuna-
njimi ogledali, s šasijo, ki mora biti prirejena
za montažo tristranega prekucnika in hidra-
vličnega dvigala med kabino in zabojnikom.

(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 le za naročilo blaga v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: 4 mesece po podpisu

pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

28. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje, Jeko-in, d.o.o., Je-
senice, Titova 51, 4270 Jesenice, telefon
04/581-04-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
dne 19. 10. 2000 do 12. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 10.000 SIT. Znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Jeko-in,
d.o.o, Jesenice, na številko:
51530-601-71281 pri APP Jesenice, skli-
cevanje na številko 206.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 19. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe z jasno oznako
ponudnika pošljite v zapečatenih kuvertah
na naslov: Javno komunalno podjetje, Je-
ko-in, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice –
“Ponudba – ne odpiraj” ali jih osebno do-
stavite v tajništvo podjetja vsak delovnik od
7. do 14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 19. 10.
2000, ob 12.30, v sejni sobi podjetja Je-
ko-in, d.o.o., Jesenice na Titovi 49, 4270
Jesenice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: lastna bianco menica ponudnika,
s pooblastilom za vnovčitev in uporabo, v
višini 10% ponujene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
dobavitelj naj ponudi varianto odplačila pre-
ko dolgoročnega kredita (tri leta).

11. Zahteva se pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku za
odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 15%, garancija 25%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1., kontaktna oseba Anton
Jensterle, tel. 04/581-04-44.

16., 17.
Jeko-in d.o.o. Jesenice

Št. 4.4.1.2-5102/2000 Ob-36116
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefak-

sa: Slovenske železnice d.d.,1506 Ljublja-
na, Kolodvorska11, 061/29-12921.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  pisarniški-potrošni ma-
terial.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko prijavi za delna naročila.

(č) Ocenjena vrednost naroči-
la: 92,000.000 SIT.

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

A: papir 26,000.000 SIT,
B: papirna galanterija 5,000.000 SIT,
C: pisala 6,000.000 SIT,
D: mape 3,000.000 SIT,
E: registratorji in HPK program

26,000.000 SIT,

F: drobni inventar 2,000.000 SIT,
G: potrošni material 4,000.000 SIT,
H: računalniški potrošni material

17,000.000 SIT,
I: tiskovine 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno.
5. Predvideni datum zaključka doba-

ve: november 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice d.d., Center za nabavo,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 14,
Mitja Brilli.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000,
od 9. do 12. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe  30. 10. 2000 do
15. ure v tajništvo Centra za nabavo, Trg
OF 6/I, 1506, Ljubljana.

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

6. 11. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Centra
za nabavo, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih fin.zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 3% ponuje-
ne vrednosti, z veljavnostjo do 27. 1. 2000 .

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oblika: vse oblike, boniteta, po-
trdilo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 27. 1. 2000.

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

1. cena,
2. kvaliteta,
3. superrabatna skala.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki komercialna vpraša-
nja, telefaks 061/29-12-921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 353-24/99 Ob-36236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, telefon:
04/51-12-300; faks: 04/51-12-310; elek-
tronska pošta: obcina@skofjaloka.si.

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Škofja Loka,
območje naselja Suha, lokacija: Centralna
čistilna naprava Škofja Loka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža suhe-
ga plinohrana IV = 700 m3 v obstoječi
armirano betonski cilindrični plašč se-
danjega klasičnega plinohrana; (podro-
bnejši opis v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobava
blago in montaža sta nedeljiva storitev.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.

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

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

15. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
Škofja Loka, Boštjan Cuznar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. dne po
objavi tega razpisa. Ponudnik, ki želi dvigniti
razpisno dokumentacijo mora predložiti po-
trdilo o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije in pooblastilo za dvig z navedbo nazi-
va, firme, davčni zavezanec da/ne in davč-
na številka;

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na žiro
račun naročnika št. 51510-630-50129 ali
z gotovino na blagajni.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Škofja Loka, Poljan-
ska cesta 2, 4220 Škofja Loka ali osebno v
sprejemno pisarno - vložišče: Občina Škof-
ja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, soba 2
s pripisom: “Ne odpiraj! – Razpis za dobavo
in montažo opreme za plinohran na CČN
Škofja Loka – odpira le razpisna komisija”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. oktobra 2000 ob 12.15, Občina Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, mala
sejna dvorana – soba št. 15/I.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene vrednosti v trajanju do podpisa po-
godbe;

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glede financiranja in pla-
čila veljajo določbe zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2000;

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu prizna sposobnost: ponud-
nik mora predložiti zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 10. 2000
po 12. uri; ponudba mora biti veljavna naj-
manj do 31.12. 2000;

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba: cena po-
nudbe od 0–20 točk (ocenjuje se končna
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cena ponudbe), plačilni pogoji 0–20 točk
(ocenjuje se dolžina ponujenega plačilnega
roka nad zakonsko predpisanim), garancij-
ska doba (ocenjuje se garancijski rok nad 5
let), rok dobave in montaže 0–20 točk (oce-
njuje se dolžina dobavnega roka) in obrato-
valni stroški 0–20 (ocenjujejo se obratoval-
ni stroški preračunani na leto) in upoštevajo
se reference.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
77 z dne 25. 8. 2000, pod št. 34318, ob-
java o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 88 z
dne 29. 9. 2000.

Občina Škofja Loka

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

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za izvedbo zunanje ureditve pokopali-
šča v Dolenjskih Toplicah – 1. faza, Občine
Dolenjske Toplice, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35470, se prekliče.

Uredništvo

Popravek

Ob-35984
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Za-

gorje ob Savi, je dne 15. 9. 2000 v Ura-
dnem listu RS, št. 80-81/00 objavil javni
razpis za rušenje objekta remontne delavni-
ce za popravila hidravličnega podporja in
rušenje objekta bivše žage pod št.
1-0024/00. V objavi se spremenijo nasled-
nje točke:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek, do
ponedeljka, 2. 10. 2000 do 12. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do petka, 6. 10. 2000 do 9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v petek, 6. 10. 2000 ob 10.
uri, na naslovu naročnika Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna
soba.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 031-03-6/00-2822 Ob-35898
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, faks 02/581-16-10.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba kotlovnice na zemeljski plin v Zdrav-
stvenem domu Ljutomer. Ocenjena vre-
dnost: 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15.
11. 2000, zaključek 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Uprave obči-
ne Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kontak-
tna oseba Dominika Grilc, tel.
02/584-90-48.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT in 19% DDV v
višini 1.615 SIT, z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197. Dostaviti je potrebno
potrdilo o registraciji Davčnega urada za
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, 9240 Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 2000 ob 12. uri, v prostorih Obči-
ne Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji financiranja so nadrobno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora ponudnik predloži-
ti za dokazovanje pogojev, je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-

mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe.

16., 17., 18.
Občina Ljutomer

Št. 2304-2/00 Ob-35913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, 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: Ljubljana, Poljanska
c. 31.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za ureditev pritličnih prostorov, oce-
njena vrednost: 16,500.000 SIT (ocenjena
vrednost ne 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
6. 11. 2000 dokončanje del 15. 12. 2000.

7. (a) Popolni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana, kontaktna oseba Mi-
lojka Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 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. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: do 16. 10. 2000 do 10.
ure na sedež Stanovanjskega sklada Repu-
blike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 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
ponudbe: bančna garancija v višini 10% raz-
pisane vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 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
morejo umakniti ponudbe: po 16. 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
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Št. 240-4/2000 Ob-35967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

no-obrtniških del in ocenjena vrednost ce-
lote in delov, ki se bodo oddajali posamič-
no: zunanja ureditev Osnovne šole Anto-
na Žnideršiča Ilirska Bistrica – II. faza.

Orientacijska vrednost gradbeno-obrtni-
ških del, ki zajemajo izgradnjo kanalizacije
in zgornjega ustroja parkirišča z postajali-
ščem za šolski avtobus ter osvetlitve parkiri-
šča znaša 18,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi varianto
»ključ v roke«.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
dva meseca po uvedbi v delo, predvideni
pričetek del 1. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-
ska Bistrica; kontaktna oseba: Zdravko Kirn,
tel. 067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od objave do vključno 13.
10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – Zunanja ureditev OŠ
AŽ – II. faza.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazovi-
ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazovi-
ška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 13.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za resnost ponudbe kot var-
ščino predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni od

datuma odpiranja ponudb ali 5 bianco pod-
pisanih akceptnih nalogov v skupni višini
5% ponudbene cene ter ustrezno izjavo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski prora-
čun v okviru sredstev za investicije na po-
dročju družbenih dejavnosti. Način plače-
vanja, z roki, je določen v vzorcu pogodbe,
kot obvezne sestavine razpisne dokumenta-
cije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovno in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega re-
gistra z veljavnostjo 60 dni ter odločbo o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti), za samostojne podjetnike
pa priglasitev pri davčnemu organu ter
odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti,

– da je finančno sposoben ( bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potrje-
na davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnavi davčnih ob-
veznosti,

– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja ponudbena ce-
na, fiknost cen, reference in strokovna
usposobljenost za obseg in področje razpi-
sanih del ter druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem obdobju v
višini 5% ponudbene vrednosti ali po 5 bi-
anco podpisanih akceptnih nalogov z us-
trezno izjavo v skupni višini 10% ter 5%
ponudbene vrednosti za vsako od navede-
nih zavarovanj.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za zma-
njšan obseg del tudi sklene ustrezna po-
godba. Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-35968
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Ro-
zmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/393-24-50, telefaks 068/393-25-05.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Žaga.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 19,000.000 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: ponudbe ponudnikov, ki
bodo posredovane samo za posamezne
sklope ne bodo upoštevane, oziroma štele
se bodo za nepopolne.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepo-
polne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
6. 11. 2000, konec del: 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za izgradnjo kanalizacije Žaga”.

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

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbev-
škova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
23. 10. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana
– bančna garancija za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji, opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 23. 12. 2000.

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

1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitet-

no izvedenih delih ali niso priložene v origi-
nalu – izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference
– ostaja v postopku oddaje naročila;

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen;
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v
postopku oddaje naročila;

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je raz-

pisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem
roku – ostaja v postopku oddaje naročila;

5. Usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k
ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena
odredbe ter na osnovi prilog k navedenim
izjavam;

6. Sposobnost ponudnika: sposob-
nost ponudnika se bo preverjala na osnovi
naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev
po kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelo-
vali pri izvajanju del, skladno z zakonom o
graditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponudni-
ka in

– seznama osnovnih sredstev in
opreme s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podiz-
vajalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge po seznamu tudi za podizvajalce;

7. Zakon o graditvi objektov :
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov – ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zako-
nu o graditvi objektov – izločen iz postopka
oddaje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 1807 Ob-35987
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. Vrsta in obseg nakupa poslovnih

prostorov in ocenjena vrednost del: pro-

stori Inženirske zbornice Slovenije na
lokaciji za:

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

– evidenčno službo zbornice (za izvrše-
vanje javnega pooblastila in arhiviranje gra-
diva obeh služb za javna pooblastila, evi-
denčne in službe za strokovne izpite),

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

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

– za potrebe matične sekcije gradbenih
inženirjev,

– za potrebe matične sekcije strojnih in-
ženirjev,

– za potrebe matične sekcije elektro in-
ženirjev,

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

gov in drugih inženirjev ter
– matične sekcije rudarjev, v skupni

izmeri ca. 600 m2 ±10%,
– za potrebe arhiva zbornice, v izmeri

ca. 40 m2 (prostori II kvalitete).
Ocenjena vrednost nakupa poslovnih

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

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

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

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka ali do-

končanja del ali čas izvedbe: vseljivost do
konca leta 2001.

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

predložiti ponudbo: do 2. novembra 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: IZS, Dunajska 104, 1000
Ljubljana, 4. nadstropje – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. november 2000 ob 13. uri, na IZS, Du-
najska 104, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje
– soba 408.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vre-
dnosti 10% ponudbene vrednosti ali meni-
co v vrednosti 10% ponudbene vrednosti za
resnost ponudbe.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora skupina

ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: s ponudnikom bo sklenjena po-
godba.

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

– izpisek iz sodnega registra,
– odločbo po 147. členu zakona o po-

djetjih in 216. členu zakona o splošnem
upravnem postopku o izpolnjevanju splo-
šnih pogojih glede tehnične opremljenosti
in varstvu pri delu,

– potrdilo sodišča, da proti podjetju ni
uvedena preiskava oziroma ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba o prepovedi
opravljanja dejavnosti za katero je registrira-
na,

– potrdilo sodišča, da podjetje ni v po-
stopku stečaja, likvidacije ali prisilne porav-
nave,

– potrdilo sodišča, da proti direktorju ni
vložena pravnomočna obtožnica niti obso-
dilna sodba (22. člen ZKP),

– lokacijsko dovoljenje,
– gradbeno dovoljenje,
– zemljiškoknjižni izpisek z kopijo vpisa

v zemljiško knjigo,
– potrdilo Davčne uprave, da podjetje

nima evidentiranih zapadlih neporavnanih
davkov in prispevkov,

– obrazec BON 1 in BON 2.
14. Datum do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudb od skrajnega roka za
oddajo ponudb do izteka veljavnosti po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
uporaba meril (21. člen ZJN):

A) lokacija: 40% ocene:
– centralnost: ožji center – zlasti bližina

tehničnih fakultet, Bežigrad vzdolž Dunaj-
ske ceste do Tolstojeve ulice, območje
vzdolž Tržaške ceste do Jadranske ceste,

– dostopnost:
– z avtocest oziroma obvoznic,
– bližina postajališča javnega potni-

škega prometa,
– bližina javnega parkirišča,

– kvaliteta ožjega okolja:
– poslovno-upravno okolje,
– uglednost soseščine,
– bližina zelenih površin;

B) objekt: 30% ocene:
– funkcionalnost tlorisa:

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

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

– reprezentančnost objekta: samostojna
stavba, celotno nadstropje, vhod skozi re-
cepcijo, samostojen vhod,

– kvaliteta zidave:
– potresna in požarna varnost,
– neobremenjenost s hrupom,
– starost in vzdrževanost stavbe,

C) cena: 25% ocene:
– kupnina za m2 posameznih vrst pro-

storov (pisarna, razstavni prostor, arhiv, par-
kirni prostori),

– garancije,
– stroški vzdrževanja,
Č) rok: 5% ocene:
– rok po izteku leta 2001 je izključujoč

dejavnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kraj nakupa poslovnih prostorov je Ljub-
ljana.

Primernejše so lokacije v centru mesta
zlasti v bližini tehničnih fakultet oziroma Be-
žigrad vzdolž Dunajske. IZS si pridružuje
pravico, da ne izbere ponudnika.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000.
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18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 69 z dne 4. 8. 2000 pod št. 1584.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 1379/00 Ob-35990
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za zootehniko, Ljubljana,
Jamnikarjeva 101, tel. 01/717-861, faks
724-10-05, mobitel 0609/632-586.

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

3. Kraj izvedbe del: Logatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nado-
mestna gradnja senika s skladiščem sla-
me.

Obseg del: rušenje obstoječega objek-
ta, gradbena dela, obrtniška dela, montaž-
na konstrukcija. Dela se oddajo kot celota
po sistemu “ključ v roke”. Ocenjena vre-
dnost javnega naročila je 41,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive le za montažno konstrukcijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma 1. 12. 2000 oziroma takoj po
sklenitvi pogodbe, končanje del 30. 4.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Od-
delek za zootehniko (tajništvo), Groblje 3,
1230 Domžale.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun št. 50100-603-40274, sklic na št.
40000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Biote-
hniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (taj-
ništvo), Groblje 3, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2000 ob 11. uri, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko, Groblje 3, 1230 Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri izvajanju podobnih del, cena,
usposobljenost ponudnika.

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

17., 18.
Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Št. 81/33-307/0 Ob-36000
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o. Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV Go-
rica – komandna stavba, Vinka Vodopivca
13, 5000 Nova Gorica.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela.

b) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

c) Ocenjena vrednost naroči-
la 100,000.000 SIT.

5. a), b)
6. Čas izvedbe del: 90 koledarskih dni

od podpisa pogodbe.
7. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,taj-
ništvo Sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV,
Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 11.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, soba 3 C.5, pre-
vzemnik Katarina Lipovec .

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2000 ob 12. uri, pri naročni-
ku, Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana D (IV.
nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 2,000.000 SIT, trajanje
veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, obra-
čun po situacijah, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost.

– registracija podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha (datum izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne sme biti starejši od 90 dni),

– 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev na rekonstrukcijah, adaptacijah ali
novogradnjah poslovnih objektov,

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
da ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naroči-
la ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za predmetno naročilo porav-
nane vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapa-
dle do dneva oddaje ponudbe,

– in vse ostale zahtevane dokumente, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (75%); plačilni pogoji (5%);
potrjene pozitivne reference ponudnika v
elektrogospodarstvu pri rekonstrukcijah,
adaptacijah ali novogradnjah poslovnih ob-
jektov (10%); potrjene pozitivne reference
ponudnika izven elektrogospodarstva pri re-
konstrukcijah, adaptacijah ali novogradnjah
poslovnih objektov (5%); rok izvedbe vseh
pogodbenih del (5%).

16. Druge informacije o naročilu: ogled
objekta bo 25. 10. 2000 ob 10. uri v RTP
Gorica.

Ostale informacije podaja kontaktna ose-
ba naročnika, to je Evgen Ferjančič;

17., 18.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 81/33/209 Ob-36001
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefax št.
061/174-24-42.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV
Gorica, Vinka Vodopivca 13, 5000 Nova
Gorica.
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4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izvedba pri-
zidave in nadzidave upravne stavbe v
RTP Gorica, ocenjena vrednost je
96,000.000 SIT.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

b) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis, ponudnik mora ponuditi obe
varianti popisa del, ki sta zajeti v projektu za
razpis.

5. a), b)
6. Čas izvedbe: od februarja 2001 do

junija 2001.
7. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
tajništvo Sektorja za vzdrževanje, soba
22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14 ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 11. 2000 do 9.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, soba 3 C 5, pre-
vzemnik Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2000 ob 10. uri, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, dvorana D IV. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,920.000 SIT, bančna garanci-
ja, rok veljavnosti 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plači-
la: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
obračun po situacijah, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: na-
ročnik bo moral predložiti naslednje doku-
mente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON
3 ne sme biti starejši od 90 dni),

– 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev na rekonstrukcijah, adaptacijah ali
novogradnjah poslovnih objektov,

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov,

– izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem,
da ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naroči-
la ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za predmetno naročilo porav-
nane vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapa-
dle do dneva oddaje ponudbe,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe 25. 1. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (80%), potrjene pozitivne
reference ponudnika pri rekonstrukcijah,
adaptacijah ali novogradnjah poslovnih ob-
jektov (9%), rok izvedbe del (6%), plačilni
pogoji (5%).

16. Druge informacije o naročilu: poda-
jata jih kontaktni osebi naročnika Igor Podo-
bnik in Smiljan Zavrtanik.

Ogled objekta bo 23. 10. 2000 ob
10. uri v RTP Gorica.

17., 18.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 34404-02/99-00 Ob-36015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/671-03-09.

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

3. Kraj izvedbe del: Piran.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost: vsa gradbena
dela potrebna za ureditev peš poti Piran –
Fiesa, 1. nadaljevanje, skupaj v orientacij-
ski vrednosti 29,000.000 SIT.

Pogodba bo sklenjena za vrednost
17,000.000 SIT.

5. Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: november, de-
cember 2000, čas izvedbe 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za gospodarske dejavno-
sti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
račun številka: 51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka 7. 11. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za go-
spodarske dejavnosti, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, z vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba
– ureditev peš poti Piran–Fiesa, 1. nadalje-
vanje”. Ponudba mora biti v zaprti in žigosa-
ni ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 11. 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
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% orientacijske
vrednosti.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila: plačilo po izstavljenih mesečnih si-
tuacijah v roku 60 do 90 dni po potrditvi
situacije s strani nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni skupine ponudni-
kov.

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 dokazila, ki jih mora
ponudnik predložiti so navedena 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:

– znesek ponudbe (60% delež),
– plačilni pogoji (6% delež),
– fiksnost ponudbene cene (8% delež),
– garancijski rok (12% delež),
– reference ponudnika (14% delež).
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 naro-
čilo: ga ni bilo.

Občina Piran

Ob-36021
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
po pooblaščeni organizaciji Staninvest,
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Mari-
bor, faks 062/229-35-40.

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

3. Kraj izvedbe del: Aškerčeva ulica 5,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va objekta v Aškerčevi ulici 5, Maribor, v
ocenjeni vrednosti 64,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: oktober
2000–december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Mari-
bor, kont. oseba Pergar Marjana inž. gad.,
tel. 062/229-340.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek 9. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka, s potrdilom o vplačilu razpisne doku-
mentacije v višini 30.000 SIT na ŽR št.
51800-601-11903, davčna številka
87205912, namen nakazila »Javni razpis –
prenova Aškerčeva 5«. Obvezno navesti
davčno številko vplačnika.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, 2000 Maribor, v zapečate-
ni kuverti z pripisom »Ne odpiraj – ponudba
Aškerčeva«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
bo v petek 16. 10. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi št. 402/IV, Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije za zavarovanje resnosti ponudbe
predložiti veljavno menico.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi
dokumentacijo in dokazila, zahtevana z raz-
piosno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– povprečna vrednost ponudb bo oce-
njena s 15 točkami,

– ponudbe do 5% višjo vrednostjo od
povprečne z 10 točkami,

– ponudbe nad 5% do 10% višjo vre-
dnostjo od povprečne s 5 točkami,

– ponudbe nad 10% višjo vrednostjo od
povprečne z 1 točko,

– ponudbe do 5% nižjo vredndostjo od
povprečne z 20 točkami,

– ponudbe nad 5% do 10% nižjo vred-
nostjo od povprečne s 25 točkami,

– ponudbe nad 10% nižjo vrednostjo od
povprečne s 30 točkami,

– ponudnik odlično pozna specifičnost
naročnika, zgradil je najmanj 5 objektov ena-
ke ali podobne zahtevnosti ter ima dobre
reference na trgu – 40 točk,

– ponudnik doboro pozna specifičnost
naročnika, zgradil je najmanj 3 objekte ena-
ke ali podobne zahtevnosti ter ima dobre
reference na trgu – 32 točk,

– ponudnik pozna specifičnost naroč- ni-
ka, zgradil je najmanj 1 objekt enake ali
podobne vrednosti ter ima dobre reference
na trgu – 24 točk,

– ponudnik ni zgradil nobenega podo-
bnega objekta, za zagrajene objekte pa ima
zadovoljive reference na trgu – 8 točk,

– ponudnik je odlično opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake – brez podizvajal-
cev – 30 točk,

– ponudnik je odlično opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake – s podizvajalci 24
točk,

– ponudnik je dobro opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake – brez podizvajal-
cev – 18 točk,

– ponudnik je dobor opremljen in ima
zelo dobre stokovnjake – s podizvajalci –
12 točk,

– ponudnik je zadovoljivo opremljen in
ima dobre strokovnjake s podizvajalci – 6
točk,

– 3 mesečni rok izvedbe bo ocenjen s
15 točkami,

– vsak začeti teden (7 koledarskih dni)
krajšega ali daljšega roka se upošteva s +
oziroma – 5 točkami.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega. V tem
primeru ponudnik nima pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17., 18.
Staninvest, d.o.o., Maribor

Št. 40305-129/00 Ob-36022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: območje zazidalne-
ga načrta TOC III v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja toplovodnega omrežja na območju
zazidalnega načrta TOC III v Grosupljem,
in sicer:

– gradbena dela,
– strojni del.
Dolžina trase znaša približno 450 m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

30,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti
oziroma gradbena in strojna dela v kompletu.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz tč. 4(a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je november 2000,
končanje pa december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infras-
trukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajniš-
tvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna oseba
Irena Šulc, tel. 061/761-211 int. 215.

(b)Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 10. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 2. 11. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: Toplovo-
dno omrežje TOC III - Ne odpiraj”. Ponud-
be, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene
po preteku razpisanega roka, bo naročnik
zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti javnega raz-
pisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
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bena cena in reference pri izvajanju tovr-
stnih del. Največje možno število točk, ki jih
lahko ponudbe prejmejo za ponudbeno ce-
no je 70 točk in za reference 30 točk. Upo-
raba meril je podrobneje razložena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Ob-36029
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, tel.
05/30-31-611, faks 05/30-32-145, kon-
taktni osebi: Peter Drusany, univ. dipl. inž.
str. in Zoran Štrancar, inž. gr.

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

3. Kraj izvedbe del: okolica Mirna v Vi-
pavski dolini.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in strojna dela za izvedbo nama-
kalnega sistema v kompleksih Nad Ka-
ravlo, Pod Karavlo in Gramoznica pri
Mirnu, namakalnega sistema Vogršček,
v ocenjeni vrednosti 89,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok za začetek
del je predvidoma 15. 11. 2000 oziroma
takoj po sklenitvi pogodbe.

Rok za dokončanje del je 31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dvigne pri naročni-
ku Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, pri kontaktnih
osebah Petru Drusany, univ. dipl. inž. str. in
Zoranu Štrancar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko prevzame vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, do vključno 15. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov za raz-
pisno dokumentacijo v višini 35.000 SIT.
Plačilo mora biti virmansko na žiro račun
naročnika, št. 52000-601-19670, pri APP
Nova Gorica, ali na blagajni naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 29. 10. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11,
5290 Šempeter.

Ponudba mora biti podana v zapečateni
kuverti z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba za
Namakalni sistem Nad Karavlo, Pod Karavlo
in Gramoznica pri Mirnu”. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 10. 2000
ob 12. uri, na sedežu uprave naročnika v
Šempetru.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija za oddajo naročila.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

10., 11., 12., 13., 14., 15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora veljati najmanj do 30.
12. 2000.

17., 18.
Kmetijstvo Vipava, d.d.

Ob-36031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, tel.
05/30-31-611, faks 05/30-32-145, kon-
taktni osebi: Peter Drusany, univ. dipl. inž.
str. in Zoran Štrancar, inž. gr.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrtojba v Vipavski
dolini.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in strojna dela za izvedbo hidran-
tnega omrežja v kompleksu Spodnja Vr-
tojba, namakalnega sistema Vogršček –
južni krak, v ocenjeni vrednosti
16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok za začetek
del je predvidoma 15. 11. 2000 oziroma
takoj po sklenitvi pogodbe.

Rok za dokončanje del je 31. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dvigne pri naročni-
ku Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 11, pri kontaktnih
osebah Petru Drusany, univ. dipl. inž. str. in
Zoranu Štrancar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko prevzame vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, do vključno 15. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 20.000
SIT. Plačilo mora biti virmansko na žiro
račun naročnika, št. 52000-601-19670,
pri APP Nova Gorica, ali na blagajni naroč-
nika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 29. 10. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11,
5290 Šempeter.

Ponudba mora biti podana v zapečateni
kuverti z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba za
Hidrantno omrežje Spodnja Vrtojba”. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 10. 2000
ob 12.30, na sedežu uprave naročnika v
Šempetru.

Odpiranje ponudb vodi strokovna komi-
sija za oddajo naročila.

O izidu javnega razpisa bodo ponudniki
obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

10., 11., 12., 13., 14., 15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora veljati najmanj do 30.
12. 2000.

17., 18.
Kmetijstvo Vipava, d.d.

Št. 306/2 Ob-36044
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica, faks 05-302-32-12.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP Vrtojba - Šem-
peter.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, storitev in dobave blaga in ocenjena
vrednost celote in delov, ki se bodo oddaja-
li posamično: izvajanje gradbenih del v
RTP Vrtojba - predelava 110 kV transfor-
matorskih polj, v skupni vrednosti
31,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo v celoti.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega dokončanja del

ali čas izvedbe: april 2001 in september
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije na Elektro Primorska, d.d., Erjav-
čeva 22, 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 13. 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, skupaj 11.900 SIT ponudniki poravna-
jo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 0020777
– številka te objave, s pripisom:  razpisna
dokumentacija –RTP Vrtojba, predelava
110 kV transformatorskih polj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 6. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 2000 ob
12. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za prede-
lavo 110 kV polj z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v 2.11.
točki Navodil ponudnikom iz razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 11. 2000
od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, na-
čin plačila, rok dokončanja del, reference v
RS, garancija in druge posebne ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik in so za naročnika po-
membne.

Podrobnejša uporaba meril je v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik posre-
doval le na pisne zahteve vsem zainteresira-
nim, ki so pri naročniku dvignili razpisno do-
kumentacijo. Kontaktna oseba je Živan Savk-
ović, univ. dipl. inž., tel. 05/339-67-41.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 131-01-429/00-27 Ob-36078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, telefon
062/765-09-00, telefaks 062/765-09-01.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Zgornji Le-
skovec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost investicije: iz-
gradnja čistilne naprave z dovodnim ka-
nalom.  Gradnja čistilne  naprave komunal-
nih odpadnih voda 200PE v Zg. Leskovcu.
Ocenjena vrednost investicije znaša
22,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
do konca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v sprejemni pisarni na Občini Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 3. 10. do
13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 5.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun št. 52400-630-20785.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je predložiti
ponudbo: zadnji rok za predložitev ponud-
be je 20. 10. 2000 do 12. ure.

8.(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Videm, Videm
pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba – Izgradnja či-
stilne naprave z dovodnim kanalom.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2000, ob 12. uri, Občina Videm,
Videm pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% vrednosti inve-
sticije, z veljavnostjo vsaj 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: pogoji financiranja in plačila so defi-
nirani v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo delo oddal
v celoti s pogodbo 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:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnostih je določena v
razpisni dokumentaciji. Glede pravnega sta-
tusa ponudnika storitev ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do 23. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca so določena v obliki točk;
cena 3 točke, izvedbeni rok 2 točki, odlog
plačila glede na izdane mesečne situacije 2
točki, garancijski rok 2 točki, možnost kre-
ditiranja 1 točka, maksimalni skupek točk
10.

16. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije, v zvezi z objavo naročila in
razpisno dokumentacijo, dobijo ponudniki
na sedežu Občine Videm – kontaktna ose-
ba Marjetka Železnik.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu ni bila objavlje-
na.

18. Datum prvega javnega razpisa (če je
že bil objavljen): za investicijo je to prvi javni
razpis.

Občina Videm

Št. 8-326 Ob-36138
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
01/241-72-72.

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

3. Kraj izvedbe del: naročnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: doba-
va in montaža dvigala v zgradbi naročni-

ka. Natančna specifikacija je v razpisni do-
kumentaciji. Dela bodo oddana v kompletu.
Dela obsegajo izdelavo dokumentacije, do-
bavo dvigala in njegovo montažo in zagon.
Vrednost naročila je 10 milijonov SIT.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka ali do-

končanje del ali čas izvedbe: novembra
2000 dokumentacija, pomladi 2001 doba-
va in montaža.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika, pri Vinku Severju, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
e-pošta vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. do 13. 10.
2000, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; ŽR
50100-603-41427.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 10. 2000,
10. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešerno-
va 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za dvigalo”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 10. 2000
ob 12. uri, sejna soba naročnika v prvem
nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so navedeni so v razpisni
dokumentaciji in so skladni z navodilom v
Ur. l. RS, št. 43/00.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: s ponudnikom bo skle-
njena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti pravna oseba. Ponudni-
ki morajo upoštevati določila, ki so navede-
na v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora
izpolnjevati zahtevane pogoje po vsebini po-
nudbe.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb od skrajnega roka za
oddajo ponudb do izteka veljavnosti po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so: skupna ce-
na ter obseg in kvaliteta storitve. Teža je:
skupna cena 10; obseg in kvaliteta 10. Me-
rila in način uporabe za dodelitev naročila
so natančno navedena v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z 12. čl. ZJN.

16., 17., 18.
Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 352-05-8/00-5-506 Ob-36205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj, 062/771-783.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:  fekal-
na in meteorna kanalizacija “Srnčev
Breg”, ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: obsega naslednje
sklope: fekalna in meteorna kanaliazcija, vo-
dovod.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v roku 40
delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1,
soba št. 58, Samo Segulin, tel.
2/778-5921.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmanski na-
log, Mestna občina Ptuj, št. ŽR
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v 20 dneh po tej objavi
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 36/II.

Kuverte morajo biti zapečatene in z oz-
nako oziroma napisom “Ponudba – Ne od-
piraj” ter z navedbo “Fekalna in meteorna
kanalizacija “Srnčev  Breg” Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
enaindvajseti dan po objavi ob 11. uri, Me-
stna občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1, mala
sejna soba/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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: ponudnik mora izpolniti vse pogoje,
kateri so navedeni v poglavju 10 razpisne
dokumentacije, katero prevzame vsaki po-
nudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.

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

– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika: 20%,
– rok dokončanja del: 10%,

– garancijski rok: 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti: 5%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:

5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlo-
gov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan, isto velja za odpiranje
ponudb.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 390-021/98 Ob-36234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Postopek za izbiro izvajalca brez
omejitev vodi Urad za gospodarske javne
službe Postojnska 3, Izola. Kontaktna ose-
ba je Dragiša Šumanski, tel. 066/480-224,
faks 066/480-210.

2. Postopek oziroma način izbire naju-
godnejšega ponudnika oziroma izvajalca (3.
člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Izola.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– izdelava idejnega in izvedbenega
projekta poletno-novoletne razsvetljave
v Občini Izola,

– dokup svetlobnih teles poletno-no-
voletne okrasne razsvetljave,

– vzdrževanje, postavitev in demon-
taža ter skladiščenje svetlobnih teles in
drugih elementov poletno-novoletne raz-
svetljave.

Ocenjena vrednost celote: 12,000.000
SIT za dobo 5 let (sredstva so opredeljena v
postavki občinskega proračuna »430 – in-
vesticije v turizmu«).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja  za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava idejnega projekta in PZI je vključena.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: vsak ponudnik ponudi svojo va-
rianto idejne rešitve poletno-novoletne raz-
svetljave.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: predvideni rok za začetek del
je november 2000, rok dokončanja razpi-
sanih del je avgust 2005.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za gospodarske javne slu-
žbe, Postonjska ul. 3, Izola, pritličje soba
št. 4, Dragiša Šumanski, vsak delavnik med
10. in 12. uro.

(b) Datum, do katerega je možno pre-
vzeti razpisno dokumentacijo: 13. 10.
2000.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 10. 2000, do 10. ure. Ponudbe posla-
ne po pošti, morajo biti poslane priporoče-
no in morajo prispeti v vložišče naročnika
do zahtevanega dne in ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Izola, Sončno Na-
brežje 8, 6310 Izola, ali predati osebno v
glavno pisarno Občine Izola, Postojnska ul.
št. 3, 6310 Izola.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: »Ne odpiraj – Ponudba za
javni razpis poletno – novoletne razsvetlja-
ve«

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 18. 10.
2000 ob 10.30 v sejni sobi županje, Son-
čno nabrežje 8, Izola.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 100.000 SIT. Trajanje bančne garancije
mora biti skladno z opcijo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du s pogodbo, zakonom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98 in 9/00) ,
zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe s
samostojnim izvajalcem, ki lahko ima podiz-
vajalce, ki jih navede v ponudbi ali v pogod-
bi o 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 ponudniki, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo veljavno upravno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,

– so finančno sposobni (BON 1, BON
2; za samostojne podjetnike potrdilo o pov-
prečnem stanju na ŽR v preteklih 6 mese-
cih),

– izpolnjevati mora določila navodil po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): te-
hnični del (utež 40%) in finančni del (utež
60%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Dragiša Šumanski, tel.
066/480-224.

17., 18.
Občina Izola
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

V javnem razpisu za dnevno in tedensko
čiščenje poslovnih prostorov s pripadajoči-
mi prostori Pravne fakultete v Ljubljani, na-
ročnika Pravne fakultete v Ljubljani, Kon-
gresni trg 12, Ljubljana, se 3. točka dopolni
z novim odstavkom, in sicer:

Orientacijska vrednost naročila:
14,500.000 SIT z vključenim DDV.

Uredništvo

Št. 363-1-00 Ob-35925
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljublja-
na, telefax 478-27-43.

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

3. Vrsta storitev in opis: najem delno
opremljenih poslovnih prostorov s po-
stopnim odkupom v okvirni skupni povr-
šini 2200 m2 za uporabnika Davčni urad
Murska Sobota v območju širšega cen-
tra mesta Murska Sobota.

Ocenjena vrednost naročila znaša
7,000.000 SIT mesečno, oziroma
84,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posebne zahteve naročnika:
v primeru, da bo ponudnik oziroma posre-
dnik predložil več ponudb za najem različ-
nih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaci-
ji, vsaki ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge in vsaka ponudba mora
biti oddana v svojem ovitku.

7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja storitev ali čas trajanja storitev:
pričetek storitev takoj po sklenitvi pogodbe
o primopredaji prostorov, vendar najkasne-
je do 1. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, Jakše Karin, tel.
478-27-14 in telefaks 478-27-43.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 6. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno po-
slati ponudbo: Davčni urad Murska Sobota,
Slomškova 1, 9000 Murska Sobota, vloži-
šče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri na naslovu:. Davčni
urad Murska Sobota, Slomškova 1, 9000
Murska Sobota, vložišče.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejetih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% skup-
ne ponujene vrednosti z veljavnostjo to je
do 30. 12. 2000.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili pose-
bnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitve, če jim bo do-
deljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, us-

trezna pooblastila, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 11. 2000.

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

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–85 točk za delno opremljene po-
slovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0–15
točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponu-
dnik naročniku (0–10 točk),

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3 tako pridobljeni zmnožek pa se
pomnoži s faktorjem 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednostih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 30. 11. 2000.

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 664/2000 Ob-35973
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37, Vojnik,
tel. 03/5 77 23 11, 03 5 77 20 10, faks
03/5 77 25 93.

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: pranje perila; 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1.1.2001, zaključek 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Terezija Kočnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zah-
tevajo pisno na naslovu pod točko 1 do
vključno 11. 10. 2000 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do 12. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko plačilo, na račun
št. 50700-603-31887.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo upra-
ve, Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba– Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS ter z navedbo predmeta na-
ročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 2000 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni
rok.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko so-
deluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. do 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;
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2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse zahte-

vane letne količine storitev,
– izpolnjenim obrazcem za reference

(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposleni-
mi) z dokazili (izjave naročnikov ali fotokopi-
je pogodb za zadnji dve leti, in sicer za leto
1999 in 2000),

– izjave naročnikov, navedenih na
obrazcu za reference in Psihiatrične bolni-
šnice Vojnik, kolikor je za naročnika že
opravljal storitve pranja perila, o kvaliteti pra-
nja in morebitnih manjkih ugotovljenih pri
prevzemu opranega perila,

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja fiksno ceno na
enoto storitev za leto 2001,

– izjavo, da zagotavlja dostavo perila
fco bolnišnica – naloženo in razloženo,

– izjavo, da sprejema tehnologijo zbi-
ranja in razdeljevanja perila,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma kva-
liteto kontrolira pooblaščeni zavod.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 11.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najni-
žja končna cena.

18. Druge informacije o naročilu: pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 2000.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 24. 11. 2000.
19., 20.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 110-1/00 Ob-36005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-

dobivanja nepremičnin za potrebe grad-
nje priključka Lopata.

Ocenjena vrednost: 31,640.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: priključek Lopata.
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 oziroma po prejemu ustrezne
dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 11. 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 nepre-
mičnin za potrebe gradnje priključka Lopa-
ta« Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2000 ob
9. uri na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, 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 949.200 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 sku-
pno 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 Vesna Sodja,
univ. dipl. prav. Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, telefon: 061/309-42-10,
faks: 061/309-42-13.

19., 20. 
Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Št. 404-203/00 Ob-36046
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, Ljubljana, tel. 431-92-67, faks
432-70-67.

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

3. Vrsta storitve in opis: izvedba naloge:
opravljanje svetovalnega in investitor-
skega inženiringa za  12 potresnih opa-
zovalnic državne mreže.

Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika, na sedežu na-
ročnika in na predvidenih lokacijah v RS.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97 in 84/99), navodilo o vsebi-
ni objav za javna naročila v Uradnem listu
RS (Ur. l. RS, št.60/98), navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97, 84/99 in 43/2000), zakon o revizi-
ji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS,
št. 78/99), zakon o izvrševanju proračuna
RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in
zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84, 29/86, 40/94, 69/94, 29/95 in
59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 20. 12. 2002

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul.3,
Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič, tel.
01/43-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 19. 10. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko,
Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 2000 ob 12. uri, Uprava RS za
geofiziko, Kersnikova ul. 3, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojne bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
1,900.000 SIT z veljavnostjo do vključno
25. 11. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik iz sredstev proračuna
RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna,  avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

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 in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 2000
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

a) ponudbena cena (0,30),
b) izvedbeni rok (0,30),
c) reference (0,20),
d) razpoložljiva oprema (0,10) in
e) druge ugodnosti (število dodeljenih

javnih naročil javnemu sektorju) (0,10).
Pri vrednotenju ponudb komisija pode-

li najugodnejši ponudbeni ceni (najkrajše-
mu izvedbenemu roku, referencam, raz-
položljivi opremi, drugim ugodnostim)
100 točk. Nato najugodnejšo ponudbeno
ceno (najkrajši izvedbeni rok, reference,
razpoložljivo opremo in druge ugodnosti)
deli z vsako ponudbeno ceno (izvedbe-
nim rokom, referencami, razpoložljivo
opremo in drugimi ugodnostmi) ter množi
s 100. Tako dobljene točke množi z us-
treznimi utežmi. Rezultat množenja je sku-
pek točk za vsako merilo posebej. Naju-
godnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki po
vseh vrednotenjih skupaj doseže največje
število točk. V postopku ocenjevanja po-
nudb bodo izločene ponudbe ponudnikov,
pri katerih:

a) je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca;

b) naročnik ugotovi, da v zadnjem do-
polnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obvezno-
sti do naročnika iz prejšnjih pogodb na pod-
lagi javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu javnega razpi-
sa najkasneje v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20.
Uprava RS za geofiziko

Št. 9037/00 Ob-36108
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana; faks 01/4361-228.

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: naročilo obsega naslednje
naloge in sicer:

3.1. Mletje grmovne zarasti na 65 ha
kmetijskih zemljišč na območju Uprav-
ne enote Kočevje; 25,000.000 SIT sku-
paj z DDV.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na tere-
nu v katastrskih občinah: Smuka, Stari log,
Polom, Hrib, Nemška loka, Mozelj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: naročilo obsega nalogo, ki
jo lahko opravijo izvajalci, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje strojnih zemeljskih
del.

(b) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti imena in strokovne kva-
lifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: nalogo se lahko izvede le v
celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po za-
htevah naročnika, opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje storitve: 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Repu-
blike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/4341-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 2000 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti

dokazilo o vplačilu 2.500 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR 50102-603-44803, sklic na
77-08.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 10. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, tel. 01/4341-100.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
19. 10. 2000 ob 12 uri; Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Du-
najska 58, 1000 Ljubljana, sejna soba v
prostorih Sklada (II. nadstropje).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od ocenjene vrednosti naročila - veljavnost
do 4. 12. 2000

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik kot je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: so določene v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 2000
po 8. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba: Lojze Miklavčič tel.
01/43-86-270.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Ob-36111
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje, telefaks
061/484-618, po pooblastilu investitorja,
Ministrstva za zdravstvo RS.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: adaptacija in rekonstruk-
cija Centra za zdravljenje odvisnih od
nedovoljenih drog Psihiatrične klinike
Ljubljana: izvedba gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del (GOI) s projektom izvede-
nih del.

Ocenjena vrednost naročila je
400,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zaloška 29.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponu-
dnik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje za-
htevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, zakon o obligacijskih razmerjih, zakon
o graditvi objektov, drugi gradbeno-tehnični
predpisi veljavni v RS.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za ta del storitev: ponudniki morajo ponud-
bo podati za celoten predmet javnega naro-
čila.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive in
niso dopustne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila in/ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje 18 mese-
cev. Začetek del takoj po podpisu pogod-
be, zaključek v skladu s terminskim pla-
nom.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
prevzamejo osebno na sedežu naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Branki
Gombač. Ob prevzemu je potrebno pre-
dložiti potrdilo o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo zahtevajo do
vključno 9. 10. 2000. Razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti tudi po tem datumu
po predhodni najavi zainteresiranega po-
nudnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 80.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika številka:
50103-603-000-0403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pre-
dložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako »Ne odpiraj - po-
nudba« osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico po pošti na na-
slov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 2000
ob 13. uri na naslovu Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje,
Upravna zgradba, I. nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-

rancija v višini 5% ocenjene vrednosti. Ve-
ljavnost bančne garancije do dneva veljav-
nosti (opcije) ponudbe.

Ob podpisu pogodbe mora izbrani po-
nudnik predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
dnosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji plačil
se določijo v pogodbi z izbranim ponudni-
kom.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: kot partnerji pri
skupnem poslu, s solidarno odgovornos-
tjo pri čemer je obvezno samo eden po-
slovodeči.

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 priložiti ustrezna dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, dolo-
čenem za pričetek javnega odpiranja po-
nudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: edino merilo je cena.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konskem roku.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije pisno, do 16. 10. 2000.

Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

19. Datum predhodne namere o naroči-
lu, če je bila objavljena: namera o javnem
naročilu je bila objavljena v Uradnem listu
RS, dne 31. 3. 2000, Ob-24296.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 3283 Ob-36125
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks
07/49-21-006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava podlog za revizi-
jo “Analiza požarnega tveganja NEK”
(NEK-FHA revizija).

Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: NE Krško.
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 razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-

ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne, po razpisni dokumenta-
ciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v skladu z mejniki, po-
danimi v prilogi 3 tehnične specifikacije, ki
je v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – lokalna nabava, so-
ba 202 – Vlasta Kozole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 2000 do
12. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško (soba
235 – pošta).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 9. uri, v Nuklearni elektrarni
Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 6. 12.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 11. 2000
po 12. uri.

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

– reference ponudnika,
– reference predlaganih ljudi,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev,
– organizacija dela v elektrarni,
– zagotavljanje kvalitete,
– finančno poslovanje ponudnika (fin.

poročila),
– ponudbena cena.
18. Druge informacije o naročilu: za te-

hnični del Jože Špiler, tel. 07/48-02-325,
faks 07/49-21-528, za komercialni del Vla-
sta Kozole, tel. 07/48-02-489, faks
07/49-21-888.

19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 011-09/00 Ob-36126

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pet-
rovci 31/D, 9203 Petrovci, faks
02/556-90-00.

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: izvedba projekta vzpo-
stavitev informacijske mreže za trženje
kmetijskih produktov podeželja Gorič-
kega – zasnova in izdelava projekta, iz-
vedba opredeljenih aktivnosti, nabava
opreme, zagon delovanja.

Ocenjena vrednost naročila je
11,700.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Petrovci in ostalih občin Goričkega.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z navedbami v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
oktober 2000, dokončanje april 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni naja-
vi dvigne na Občini Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/D, 9203 Petrovci, kontaktna
oseba Franc Šlihthuber,
(tel. 02/556-90-00).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti najpozneje do 6.
10. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb
je 9. 10. 2000 do 10. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za vzpostavitev mobilne tržnice”. Na kuverti
mora biti označen naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrov-
ci, tajništvo, Gornji Petrovci 31/D, 9203
Petrovci.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000 ob 13.
uri na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/D, 9203 Petrovci.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z naved-
bami v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani izvajalec mora z
naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

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, zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lah-
ko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika (40%), ponudbena cena
(20%), plačilni pogoji (20%), rok izvedbe
20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu javnega razpi-
sa v zakonitem roku.

19., 20.
Občina Gornji Petrovci

Št. 407-0113/2000 Ob-36131
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za
šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva ul.
6, 1000 Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327, Univerza v Mariboru, Kre-
kova ul. 2, 2000 Maribor.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnično svetovanje –
inženiring in strokovni nadzor na inve-
sticiji adaptacija in prizidek k Visoki
zdravstveni šoli v Mariboru, ocenjena
vrednost: 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov in ostala zakonodaja
s področja investicij in gradnje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve – kvalifi-
kacije zahtevane po zakonu o graditvi ob-
jektov in razpisni dokumentaciji.

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: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: oktober 2000, zaklju-
ček predvidoma do konca leta 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija Ministrstvo za šolstvo in
šport Ljubljana, Trubarjeva ul. 3, 1000 Ljub-
ljana, Služba za investicije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT na žiro
rač. št. 50100-630-10014, Ministrstvo za
šolstvo in šport, s pripisom za Razpis
407-0113/2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 23. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministr-

stvo za šolstvo in šport Ljubljana, Trubarjeva
ul. 3, 1000 Ljubljana, Služba za investicije
– tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
24. 10. 2000 ob 12. uri na Republika Slo-
venija Ministrstvo za šolstvo in šport Ljublja-
na, Trubarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Služba
za investicije, sejna soba v 5. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana
– 10% od ocenjene vrednosti javnega naro-
čila: po razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence in usposobljenost ponudnika 60%,
ponujena cena 40%.

18. Druge informacije o naročilu: javno
naročilo bo soinvesticija obeh naročnikov.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 90315-22/2000-2 Ob-36132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Skaniranje arhiva zemljiškega
katastra – območje
2000-34,   1,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih naročnika (na izpostavi območne ge-
odetske uprave Murska Sobota).

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 nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po za-
htevah naročnika, opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
naloge je opredeljen z uveljevitvijo pogod-
be oziroma prevzemom podatkov, dokon-
čanje pa je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba: Nives Jurcan, soba P24,
tel. 061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2500 SIT – ŽR: 50100-845-62067 18
25127-7130007-00000000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12.10. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
12. 10. 2000 ob 10. uri; Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritli-
čju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zavarovanje resnosti ponudbe ni po-
trebno.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 10. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge za naročnika, je izločitveni kri-
terij nepravilno izdelan test. Test se izdela v
skladu s tehničnimi pogoji, ki so v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprav RS

Ob-36197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad vlade RS za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana, faks
251-23-12.

2. Način izbite najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: predmet javnega naročila je
priprava (urejanje, oblikovanje, priprava
za tisk in tisk) časopisa – mesečnika v
slovenskem jeziku za mnenjske voditelje
v zvezi s slovenskim vključevanjem v EU.

Osnovni podatki o časopisu: mesečnik
je namenjen mnenjskim voditeljem (državna
oziroma javna uprava, poslanci, politične
stranke, lokalne skupnosti, strokovnjaki in
akademiki, novinarji, gospodarstveniki in po-
djetniki, učitelji in profesorji, nevladne orga-
nizacije) in se ukvarja z obravnavanjem vpra-
šanj razvoja in politik EU, slovenskega vklju-
čevanja v EU ter posledic članstva oziroma
nečlanstva v EU in odnosov med EU in Slo-
venijo.

Naklada: 12.000 izvodov.
Čas izhajanja: mesečnik (razen v avgu-

stu).
Oblika publikacije: tiskana publikacija.
Obseg: 24 strani tiskanega teksta (vklju-

čujoč ustrezno število fotografij).
Format: A4, tisk notranjih strani enobar-

ven, ovitek – barven (4 barve).
Okvirna vrednost naročila: 50 mio SIT za

obdobje 2 leti (23 številk).
Storitve, ki so zajete v naročilu: načrto-

vanje vsebine časopisa na podlagi zahtev
uredniškega odbora oziroma odgovornega
urednika, novinarsko redaktorsko in uredni-
ško delo, lektoriranje, zagotavljanje ustrez-
nega števila fotografij, oblikovanje, priprava
za tisk, tiskanje, urejanje in ažuriranje adre-
me naročnikov, obračunavanje in izplačeva-
nje avtorskih honorarjev.

S sklenitvijo pogodbe z izbranim ponu-
dnikom se materialne avtorske pravice pre-
nesejo na naročnika in sicer v obsegu, ki je
določen v pogodbi.

4. Kraj izvedbe: ni določen.
5. (a) Navedba ali izvedba naročila te

storitve je rezervirana za specifičen poklic:
ni.

(b)
(c) Navodilo če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo: da (podrobneje v
razpisni doktoraciji).

6. Navedba posamičnih delov storitve
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev, lahko pa stori-
tve – izdelava filmov, fotografije in tisk publi-
kacije zagotavljajo s podizvajalci.

7. (a) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo va-
riante glede formata publikacije, oblikova-
nja (ob obveznem upoštevanju celostne po-
dobe, ki je del razpisne dokumentacije) in
tiska publikacije.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: datum začetka naroči-
la: november 2000 (priprava in izdaja de-
cembrske številke časopisa).

Trajanje naročila: do konca leta 2002
(izid decembrske številke).

Datum začetka dela: november 2000.
9. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri
Danili Mašič, UVI, Slovenska 29, VI. nad.,
vsak delavnik med 9.in 10.uro, ali pa jo
zahtevati po pošti na telefonsko številko
01/478-26-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče brezplačno dobiti do
15. oktobra 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti na Urad do 2. novembra 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Urad vlade za informiranje,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. novembra
2000 ob 11. uri, v sejni sobi UVI-ja, Sloven-
ska 29, Ljubljana, VI. nad.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ban-
čno garancijo v višini 10% od ocenjene vre-
dnosti projekta z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: mesečno plačevanje na podlagi
opravljene storitve in izstavljenega računa
(skladno s pogodbo katere osnutek je del
razpisne dokumentacije).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določena.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki po
2. 11. 2000 ne morejo več odstopiti od
ponudbe.

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

– vsebinska zasnova časopisa in kako-
vost poskusne številke 40 točk,

– grafična oziroma oblikovna zasnova ča-
sopisa 10 točk,

– reference pri podobnih projektih
20 točk,

– cena 30 točk.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z vidno
oznako »Ne odpiraj – ponudba«, s pripisom
»Evrobilten«.

Dodatne informacije ponudniki lahko do-
bijo na podlagi pisne zahteve na UVI-ju pri
Matjažu Keku, faks: 251-23-12, Slovenska
29, Ljubljana. Tudi vsa pojasnila bodo vsi
ponudniki dobili v pisni obliki ne glede na
to, kdo je posredoval vprašanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
18. novembra 2000.
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19. Datum predhodne objave namere o
naročilu če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

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

Urad vlade za informiranje

Ob-36199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, Murska Sobota
(po pooblastilu Ministrstva za zdravstvo), te-
lefaks 069/21 007.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje strokovnega
nadzora gradbenih, obrtniških in insta-
lacijskih del pri izgradnji ginekološko
porodniškega oddelka pri Splošni bolni-
šnici Murska Sobota, vključno z vgra-
dno opremo in ureditvijo okolice. Oce-
njena vrednost tega javnega naročila:
12,750.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rakičan pri Murski Soboti
(bolnišnični kompleks), Ul. dr. Vrbnjaka 6.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne, javno naročilo se izvaja v
skladu z 61. in 63. členom ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
34/84 in 29/86),

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov ZGO - B (Ur. l.
RS, št. 59/96),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– drugi zakoni in predpisi, ki se uporab-
ljajo za tovrstne storitve.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora predložiti imena osebja, odgovornega
za izvedbo storitve in predložiti dokazila o nji-
hovi strokovni usposobljenosti oziroma stro-
kovni usposobljenosti njihovih podizvajalcev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delitev ni možna, možna je le
izvedba storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko da
ponudbo le v eni varianti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni pričetek del je
predviden ob koncu oktobra 2000, dokon-
čanje del pa je vezano na dokončanje iz-
gradnje objekta, to je predvidoma v mesecu
juniju 2002, vključno z opravljenim tehnič-
nim pregledom in opravljenim obračunom
izvedenih del (predviden je obračun po si-
stemu “funkcionalni ključ v roke”). Ocenje-
na vrednost celotne investicije je
850,000.000 SIT.

9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo

biti oddane najkasneje do 20. 10. 2000 do
12. ure (datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Mur-
ska Sobota (tajništvo).

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “ponudba za
nadzor – ne odpiraj” ter z navedbo predme-
ta naročila, številko te objave ter s popolnim
naslovom ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 2000
ob 12.30 na naslovu: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka
6, Murska Sobota (soba direktorja).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za renost ponudbe ni ob-
vezna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čal opravljene storitve v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
podlagi izdanih podzakonskih aktov.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju. Ome-
njeni dokumenti so sestavni del ponudbe.

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:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od te objave; če ponudnik
vključuje sodelovanje podizvajalca, mora
predložiti še podatke o predvidenih podiz-
vajalcih in izpise njihovih registracij,

– pravnomočno odločbo, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa; datum overitve ne
sme biti starejši od 90 dni do te objave,

– dokazilo, da ponudnik v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni
do te objave,

– dokazilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci ponu-
dnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki ne
sme biti starejše od 30 dni do te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v obravnavi
pred sodiščem ali v sodni preiskavi, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ki ne sme biti starejše od 30
dni do te objave,

– izjava banke, da bo ponudnik predložil
garancijo za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v višini 10 procentov pogodbene
vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1 in BON 2
(oziroma BON 3), ki ne sme biti starejši od
30 dni do te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov ali drugih dajatev, ki ne sme
biti starejše od 30 do te objave,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o sku-
pnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalcem ali v obliki po-
slovnega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
ponudnika oziroma njegovih podizvajalcev,

– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

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

– skupna ponudbena cena, s ponder-
jem 90%,

– reference ponudnika za enaka ali so-
rodna dela v zadnjih 3 letih, s ponderjem
10%.

18. Druge informacije o naročilu: zaintere-
sirani ponudniki jih lahko dobijo vsak dan od
8. do 14. ure na naslovu naročnika pri Štefa-
nu Vučaku, univ. dipl. ek. tel. 069/348 77.

19., 20.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-36202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec, te-
lefaks: 02/884-23-93.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava idejnega projek-
ta za sanacijo in rekonstrukcijo kirur-
ško-ginekološkega operacijskega bloka
v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 3, Slovenj Gra-
dec.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo storitev v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja stori-
tev najkasneje do 15. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, komer-
cialni sektor – Suzana Dolar (tel.
02/882-34-09), Gosposvetska 3, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
10. 10. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
na žiro račun SB SG, št.:
51840-603-34212.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica, komer-
cialni sektor, Gosposvetska 3, 2380 Slo-
venj Gradec.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici s pripisom »Ponudba – ne odpiraj«,
z navedbo predmeta naročila.

Na ovojnici mora biti popoln naslov po-
nudnika.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi (klet
upravne stavbe) Splošne bolnišnice, Gospo-
svetska 3, Slovenj Gradec.

12. 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 v višini 10% od
ocenjene vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot izhaja iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba (en sam po-
nudnik).

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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
javnega odpiranja.

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

– 70% cena,
– 30% reference.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki bodo o izidu obveščeni skladno z ZJN.
19., 20.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 010-09/00 Ob-36204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, faks 02/559-80-50.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba projekta vzposta-
vitev mobilne tržnice za trženje kmetij-
skih produktov Goričkega – zasnova in
izdelava projekta, nabava opreme, za-
gon delovanja.

Ocenjena vrednost naročila je
7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šalov-
ci in ostalih občin Goričkega.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
oktober 2000, dokončanje november
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni naja-
vi dvigne na Občini Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci, kontaktna oseba Aleksander
Abraham (tel. 02/559-80-50).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

tacijo je možno dvigniti najpozneje do 6. 10.
2000.

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

predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
9. 10. 2000 do 10. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za vzpostavitev mobilne tržnice”.Na kuverti
mora biti označen naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Šalovci, tajništvo,
Šalovci 162, 9204 Šalovci.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000 ob 11.
uri, na naslovu Občina Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z naved-
bami v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani izvajalec mora z
naročnikom skleniti pogodbo najkasneje v
roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

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, zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lah-
ko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika (40%), ponudbena cena
(20%), plačilni pogoji (20%), rok izvedbe
20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu javnega razpi-
sa v zakonitem roku.

19., 20.
Občina Šalovci

Št. 404-08-373/2000 Ob-36232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje prostorov.

Ocenjena vrednost naročila:
144,570.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: lokacije v RS Sloveniji.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik predloži dokazila o
registraciji in izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98),

– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),

– zakon o izvrševanju proračuna RS za
leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št.
60/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99),

– uredba o enotni metodologiji za izde-
lavo programov za javna naročila investicij-
skega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98,
43/99),

– uredba o višini zaščite domačih ponu-
dnikov v postopku oddaje javnih naročil in o
merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena
dela ali storitev domačega porekla (Ur. l.
RS, št. 47/97).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za čiščenje po naslednjih sklopih:

A) ponudbena tabela št. 1, 2, 3, 14,
B) ponudbena tabela št. 8, 9, 40,
C) ponudbena tabela št. 12, 21, 20, 22,

23, 19, 18, 24,
D) ponudbena tabela št. 28, 29, 31,
E) ponudbena tabela št. 10, 58,
F) ponudbena tabela št. 25, 26,
G) ponudbena tabela št. 4, 44,
H) ponudbena tabela št. 6, 37, 38, 46,

92,
I) ponudbena tabela št. 7, 11, 16, 17,

45, 56, 57, 93.
Ostalo: pri ostalih ponudbenih tabelah

pa se lahko prijavijo tudi samo na posamez-
no ponudbeno tabelo.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko predloži samo
eno ponudbo, skladno z zahtevami.

8. Predviden čas začetka in zaključka
čiščenja: december 2000–december
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa, MORS BO 59/2000), na žiro račun
št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št.) ter
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– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 59/2000 – čiščenje
prostorov”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 11. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564 v III. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za dobro izved-
bo posla v višini 10% vrednosti ponudbe, ki
mora biti veljavna 13 mesecev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačnik storitev je
v celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

15.1 da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije,

15.2 da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet raz-
pisa,

15.3 da ima odločbo o izpolnjevanju z
zakonom predpisanih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

15.4 da zastopniki ponudnika niso bili v
preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

15.5 da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom,

15.6 da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali napoved za odmero davka z
bilanco stanja in bilanco uspeha za
l. 1999,

15.7 da v izdelani tabeli, ki se imenuje
ponudba ni vpisanih dodatnih pripomb, am-
pak samo skupni letni znesek brez DDV,
skupni letni znesek z DDV, št. ponudbe in
datum.

Naročnik bo v nadaljnji obravnavi oce-
njeval ponudnike, ki bodo izpolnili vse za-
htevane kriterije iz točke 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki
je določen za odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisi-
ja bo ocenila ponudbe za vsako razpisano
lokacijo posebej na osnovi naslednjih meril
z vrednostmi:

Ocenjevalni kriterij Uteži

Cena 100

Izračun števila točk:
Cena – ponudnik z najnižjo ponujeno

ceno za skupino bo prejel 100 točk, ostali
pa v skladu z naslednjim izračunom:

100 × (najnižja ponujena cena/ponujeno
ceno).

Naročnik bo s sklepom izbral ponudni-
ka, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno lokacijo.

18. Druge informacije o naročilu: zainte-
resirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev
navedb oziroma zahtev v razpisni dokumen-
taciji, lahko naročniku naslovi pismeno vpra-
šanje po pošti ali telefaksu.

Naročnik bo odgovoril na vse pismene
zahteve po pojasnilih, ki jih bo prejel naj-
manj 7 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v objavi tega javnega razpi-
sa.

Kopije naročnikovega odgovora bodo
posredovane vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, brez navedbe ponudnika,
ki je vprašanje postavil.

19., 20.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-458/2000 Ob-36233

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

a) komunikacijske prenosne poti in
oprema:

– najem prenosne poti Ljubljana–Kranj,
– najem prenosne poti Ljubljana–Celje,
– najem prenosne poti Ljubljana–Mari-

bor,
– najem prenosne poti Ljubljana–Nova

Gorica;
b) priključitev na internet;
c) sistem realnega časa za računal-

niško omrežje.
Ponudnik se lahko prijavi na skupino a,

b ali c ali na vse.
4. Kraj izvedbe:
a) Ljubljana–Maribor, Ljubljana–Celje,

Ljubljana–Nova Gorica, Ljubljana–Kranj,
b) Ljubljana,
c) Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: skupina a, skupina b, skupi-
na c (glej 3. točko.)

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso dovoljene.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: oktober 2000–decem-
ber 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delov-
ni 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
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 10/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je mogoč osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa)
ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO-70/2000 – – komunikacijske preno-
sne poti”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 10. 2000
ob 8.30, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, III.
nadstropje – soba 564.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo – 30 dni
od uradnega prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo naročnik 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:
ponudba se bo štela za popolno, če bo
vsebovala:

– obrazec ponudbe (str. 2),
– dokumentacijo, navedeno na 5. in

6. strani razpisne dokumentacije,
– vse zahtevane izjave, podpisane in ži-

gosane,
– zahtevane podatke potrebne za oce-

njevanje ponudb (poglavje C),
– vzorec pogodbe, podpisan in žigosan

(tisto, za katero skupino ponudnik kandidira).
Nepopolne ponudbe se izločijo iz na-

daljnje obravnave, kot prav tako ponudbe,
ki pogojno ne bodo ustrezale (glej specifi-
kacijo naročila – pogoj).

Pojasnila in rok za pojasnila razpisne do-
kumentacije: dne 11. 10. 2000 ob 9. uri bo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 87-88 / 29. 9. 2000 / Stran 7907

organiziran informativni dan na temo vpra-
šanj v zvezi z razpisno dokumentacijo v pro-
storih MORS, Kardeljeva ploščad 24-26,
Sektor za informatiko in komunikacije.

Seznam dokumentov, ki morajo biti pri-
loženi ponudbeni dokumentaciji

Dokazila o veljavni registraciji ponudni-
ka za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,

original ali overjena kopija, datum dokumen-
ta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

b) odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

Za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) priglasitveni list za dejavnost, katere

predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,

b) obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti,

c) odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

Dokazila o finančnem stanju ponud-
nika

Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2

skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb.

Za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) napoved za odmero davka z bilanco

stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

Potrdilo pristojnih organov, da ima ponu-
dnik poravnane vse davke in prispevke, do-
ločene z zakonom.

Ostale izjave in podatki:
– povabilo k oddaji ponudbe in prijava

na javni razpis (stran 2),
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe (priloga št. 1),
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebino

razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumen-
tacije ter s splošnimi pogodbenimi pogoji ter
da bo ponudbo pripravil skladno z navodilom
za izdelavo ponudbe (priloga št. 2),

– potrditev veljavnosti ponudbe (priloga
št. 3),

– izjava ponudnika o poravnavi obvezno-
sti (priloga št. 4),

– vzorec pogodbe (priloga št. 5).
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 17. 10. 2000
od 12. ure.

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

a) Komunikacijske prenosne poti in opre-
ma:

– najem prenosne poti Ljubljana–Kranj,
– najem prenosne poti Ljubljana–Celje,
– najem prenosne poti Ljubljana–Mari-

bor,
– najem prenosne poti Ljubljana–Nova

Gorica.

Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki
ustrezajo predmetu naročila, splošnim po-
gojem in tehničnim zahtevam. Pri takih
ponudbah je edini kriterij za izbor najugo-
dnejša cena. Ta cena (C) se izračuna po
formuli:

C = CPR + 36 · CZAK

kjer je

CPR = celotna enkratna priključnina,
CZAK = mesečna zakupnina prenosne

poti.

Tehnične zahteve:
– točko priklopa v objektih določi naroč-

nik;
– pasovna širina, merjena kadarkoli v ča-

sovnem intervalu 1 s:
– srednja 230 kb/s,
– minimalna 200 kb/s;

– zakasnitev prenosa konec-konec:
maksimalno 200 ms;

– razpoložljivost: minimalno 99%;
– VPN vmesnik:

– ISO OSI RM Layer 2: IEEE 802.3,
10 Base-T,

– ISO OSI RM Layer 3: IP protokol,
– IP naslov iz nabora ponudnika,
– enoten IP naslov (unique IP ad-

dress);
– tvorba IP tunela s strani naročnika:

GRE ali IP Sec.
Orientacijska vrednost ca. 4,350.000

SIT.
b) Priključitev na internet
Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki

ustrezajo predmetu naročila, splošnim po-
gojem in tehničnim zahtevam. Pri takih
ponudbah je edini kriterij za izbor najvišja
ocena ponudnika. Izbran bo ponudnik z
najvišjo oceno (O), ki se izračuna po for-
muli:

O = OPOV · OMPZ · ONDČ · OČAS · OC

kjer je

MINC C   za    1O =

MINC C  preseganje   1%n   za    01,0n1O ⋅⋅−=

in je

CMIN = najnižja cena od cen (C) vseh
ponudnikov, izračunanih po formuli:

( )( )STSSODNARPRI C4,0C3,0C3,010000C36CC ⋅+⋅+⋅⋅+⋅+=

Pri tem velja:

OPOV = 1 število stalnih dvosmernih po-
vezav s tujimi ponudniki Internet storitev ≥ 2
in je njihova pasovna širina v obeh smereh
≥ 2 Mb/s

OPOV = 0  drugo

OMPZ = 1  ponudnik ima dovoljenje Mi-
nistrstva za promet in zveze (MPZ) za oprav-
ljanje dejavnosti ponudnika Internet stori-
tev

OMPZ = 0  drugo

ONDČ = 1  dovoljenje MPZ za opravljanje
dejavnosti za nedoločen čas

ONDČ = 0,5  dovoljenje za določen čas in
je do izteka dovoljenja ≥ 3 leta

ONDČ = 0  dovoljenje za določen čas in
je do izteka dovoljenja < 3 leta

OČAS = 1  čas opravljanja dejavnosti po-
nudnika Internet storitev je ≥ 2 leti

OČAS = 0  čas opravljanja dejavnosti po-
nudnika Internet storitev je < 2 leti

Vsi izračuni se zaokrožijo na dve deci-
malni mesti. V primeru enakega rezultata
dveh ali več ponudnikov se število decimal-
nih mest povečuje za eno decimalno me-
sto, dokler ne pridemo do najugodnejšega
ponudnika.

Oceno (O) se izračuna na osnovi odgo-
vorov ponudnika v tabelah za ocenjevanje
ponudbe (Tabela-1 in Tabela-2). Ponudnik
dokazuje pravilnost odgovorov z ustreznimi
potrdili, ki jih priloži ponudbi. Ponudnik iz-
polni Tabelo-2 za obdobje naročniškega ra-
zmerja enega, dveh in treh let.

Tehnične zahteve:
– točko priklopa v objektu določi naroč-

nik;
– fizični dostop do priključne točke mo-

goč le pod nadzorom naročnika;
– pasovna širina priklopa: 1 Mb/s,
– vmesnik:

– ISO OSI RM Layer 1: sinhroni serij-
ski X.21,

– ISO OSI RM Layer 2: PPP,
– ISO OSI RM Layer 3: IP protokol,
– IP naslov iz nabora ponudnika,
– enoten IP naslov (unique IP ad-

dress);
– usmerjevalni protokol: BGP-4;
– razpoložljivost: minimalno 99%.
Orientacijska vrednost: ca. 500.000 SIT.
c) Sistem realnega časa za računalniško

omrežje
Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki

ustrezajo predmetu naročila, splošnim po-
gojem in tehničnim zahtevam. Pri takih po-
nudbah je edini kriterij za izbor najugodnej-
ša cena (C). V primeru enakih cen se upoš-
teva tudi garancijska doba.

Tehnične zahteve
– GPS sprejemnik z zunanjo anteno (dol-

žina kabla ca. 30 m);
– rubidijeva časovna normala (natan-

čnost frekvenčnega izhoda na dan je
± 5 · 10 -11, temperaturni drift območju od
-25°C do 55°C je ± 8 · 10-10);

– možnost ročnega vklopa/izklopa ča-
sovne sinhronizacije z GPS sprejemnikom
preko čelne plošče/konzole;

– možnost ročne nastavitve časa preko
čelne plošče/konzole;

– NTP časovni strežnik (TCP/IP Network
Time Protocol Server);

– omrežni izhod: IEEE 802.3 10 Base-T;
– napajanje 220 V AC;
– vgradnja v 19 inch omaro.
Orientacijska vrednost ca. 4,350.000

SIT.
18., 19., 20.

Ministrstvo za obrambo
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 422/2000 Ob-35854
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smeta-
nova 17, Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji: ponudbena cena, kvaliteta po-
nujene raziskovalne opreme, plačilni pogo-
ji, dobavni rok, garancijski pogoji (trajanje
garancije, potreben čas do prihoda servi-
serja v firmo, čas trajanja popravila,..), potr-
jene pozitivne reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Ljublja-
na - Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, Ma-
ribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 12,459.003,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2, obe ve-

ljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 12,459.003,10 SIT, najnižja
11,798.991 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 64, z dne 4.
8. 2000, Ob-33421.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo

Št. 101-20/00 Ob-35891
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Izola, d.o.o., Verdijeva 1,
6310 Izola.

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): pri ocenjevanju ponudb so bila
uporabljena naslednja merila: ponujena ce-
na, plačilni pogoji, dobavni rok, čas odziva,
dobava rezervnih delov, garancijski rok,
sposobnost stiskanja odpadkov v kesonu,
odkup stare nadgradnje, debelina korita. Iz-
bran je bil ponudnik, ki je dosegel največ
točk na podlagi kombinacije naštetih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Blatnica 1,
1236 Trzin.

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

bno dobaviti: nadgradnja za kompaktira-
nje in prevoz gospodinjskih odpadkov
na šasijo Iveco 120 E 18.

7. Pogodbena vrednost: 10,530.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,530.000 SIT, 9,584.664 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32891.

Javno podjetje
Komunala Izola, d.o.o.

Ob-35938
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: 6. 9. 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: Tipom, d.o.o., Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebni avtomobili, skupina
A in B.

7. Pogodbena vrednost: 9,483.760,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,926.167 SIT, 9,483.760,50 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,
Ob-31932.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35939
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: 6. 9. 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: Štajerski avto dom, d.o.o.,
Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebni avtomobili, skupi-
na D.

7. Pogodbena vrednost: 2,548.304 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,694.321 SIT, 2,548.304 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,
Ob-31932.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35940
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: 18. 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: C & G, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za RTP 110/20 kV
Rače; skupina C.

7. Pogodbena vrednost: 17,077.868,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,272.314 SIT, 17,077.868,50 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,
Ob-31934.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35941
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: 18. 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: Elektronabava, d.d., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za RTP 110/20 kV
Rače, skupine A, B in D.

7. Pogodbena vrednost: 39,710.359
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,198.563 SIT, 34,543.212 SIT.
11., 12.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 87-88 / 29. 9. 2000 / Stran 7909

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31934.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35942
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. 9. 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: Berco, d.o.o., Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: orodja in mehanizacija, sku-
pina 2.

7. Pogodbena vrednost: 7,999.321 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,744.829 SIT, 6,073.569 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,
Ob-31929.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35943
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. 9. 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: Merkur, d.d., Naklo.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: orodja in mehanizacija, sku-
pine 3, 5 in 6.

7. Pogodbena vrednost: 14,742.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,347.744 SIT, 13,878.966 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,
Ob-31929.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35944
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. 9. 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.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: orodja in mehanizacija, sku-
pini 1 in 4.

7. Pogodbena vrednost: 10,627.884
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,217.767 SIT, 10,328.427 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,
Ob-31929.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35950
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: 18. 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: Metrel, d.d., Horjul.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: merilne naprave in instru-
menti, skupina G.

7. Pogodbena vrednost: 210.680 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 432.808 SIT, 210.680 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-30704.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35959
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: 18. 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: Belmet, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: merilne naprave in instru-
menti – skupine A, B, D, E in H.

7. Pogodbena vrednost: 10,801.199
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,002.203 SIT, 10,801.199 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-30704.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-35961
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: 18. 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: Elektronabava, d.d., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Veselova 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: merilne naprave in instru-
menti, skupine C, I, J, K, M in N.

7. Pogodbena vrednost: 36,376.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,755.220 SIT, 35,865.720 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-30704.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 3/2000 Ob-35998
1. Naročnik, poštni naslov: UL – Fakul-

teta za farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference za
opremo, reference za dobavitelja, referen-
ce za servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: dobavitelj raziskovalne opre-
me: Marax, d.o.o., Tivolska c. 50, Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: IR spektrofotometer za de-
lo v srednjem in bližnjem IR območju in
ustrezne računalniške ter programske
opreme za kvalitativno in kvantitativno
analizo in validacijo inštrumenta.

7. Pogodbena vrednost: 17,378.978 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,530.811,50 SIT, 16,987.250 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,
Ob-31522.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Št. 610/00 Ob-35977
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:

1. strokovne zahteve: 30%,
2. ponudbena cena: 60%,
3. reference ponudnika v RS: 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljub-
ljana,

2. TIK d.o.o., Goriška c. 5/a, Koba-
rid.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. intravenozne kanile s portom –
69.500 kom – Medis, d.o.o., Ljubljana,

2. intravenozne kanile brez porta
– 67.500 kom – TIK, d.o.o., Kobarid,

3. mandreni – 150.000 kom – Me-
dis, d.o.o., Ljubljana,

4. podaljški razni – 31.000 kom –
TIK, d.o.o., Kobarid,

5. metuljčki kot intravenozne kani-
le – 90.000 kom – TIK, d.o.o., Kobarid,

6. zamaški za intravenozne kanile
– 17.000 kom – TIK, d.o.o., Kobarid.

7. Pogodbena vrednost:
1. TIK, d.o.o. – 16,260.345 SIT,
2. Medis, d.o.o. – 16,697.360,70

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. skupina: 9,632.115 SIT,
7,444.840 SIT,

2. skupina: 9,180.000 SIT,
6,266.700 SIT,

3. skupina: 11,200.000 SIT,
5,848.836 SIT,

4. skupina: 14,144.102 SIT,
2,601.210 SIT,

5. skupina: 4,779.000 SIT,
2,301.000 SIT,

6. skupina: 558.620 SIT,
228.575,20 SIT.

11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljajnje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-24913.

Klinični center Ljubljana

Št. 404-08-145/2000 Ob-35983
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): merila: 1. cena artikla – utež
0,50, 2. kakovost vzorca – utež 0,25, 3.
reference – utež 0,10, 4. tehnično tehnolo-
ška opremljenost – 0,05 utež, 5. urejenost
službe kakovosti – 0,05 utež, 6. dobavni
rok: – utež 0,05; na skupino a) naramke in
pasovi bojni VP (zelene), ni prispela nobena
veljavna in popolna ponudba, zato se javno
naročilo ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno – skupina: b) naramniki ter
pasovi bojni in za hlače (zeleni in modri),
Toko line d.d., Slamnikarska 1, 1230 Dom-
žale, c) vsebina »torbic s priborom za ose-
bno higieno«, Tehnochem d.o.o., Kardelje-
va pl. 11 a, 1000 Ljubljana, d) vsebina »tor-
bic s priborom za vzdrževanje in čiščenje
opreme«, Žima d.d., Trpinčeva 108, 1000
Ljubljana, e) nahrbtniki (maskirni), Likar
šport – Tomaž Likar s.p., Savska c. 38 b,
1230 Domžale, f) rokavice usnjene (črne in
rjave), Toko line d.d., Slamnikarska 1, 1230
Domžale, g) pasovi usnjeni (črni in rjavi),
IUV d.d., Tržaška 31, 1360 Vrhnika in h)
torbice usnjene (črne in rjave), Galant M
d.o.o., Prušnikova 95, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: b) 866 kosov naramnikov
ter pasov bojnih in za hlače (zeleni in
modri), c) 5.502 kpl vsebine »torbic s
priborom za osebno higieno«, d) 5.502
kpl vsebine »torbic s priborom za vzdr-
ževanje in čiščenje opreme«, e) 162 ko-
sov nahrbtnikov (maskirni), f) 505 parov
rokavice usnjene (črne in rjave), g) 854
kosov pasov usnjenih (črni in rjavi) in h)
61 kosov torbic usnjenih (črne in rjave).

7. Pogodbena vrednost po skupinah:
b) 5,438.535,62 SIT,
c) 8,433.025 SIT,
d) 4,582.725,84 SIT,
e) 613.040,40 SIT,
f) 3,558.147,60 SIT,
g) 1,527.269,14 SIT in
h) 682.346 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (v SIT po skupinah):
a) 2,241.603,
b) 5,438.553,62,
c) 8,433.025,44,
d) 5,643.841,56/4,582.725,84,
e) 876.377,88/613.040,40,

f) 3,558.147,60/3,257.741,62,
g) 2,095.810,20/1,527.269,10 in
h) 1,051.829,10/682.346.
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. 404-08-148/2000 Ob-35985
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): merila: 1. cena artikla – utež
0,50, 2. kakovost vzorca – utež 0,25, 3.
reference – utež 0,10, 4. tehnično tehnolo-
ška 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) vetrovke, Kon-
fekcija Mont d.d., Kozje 8, 3260 Kozje, b)
jopiči, Trošport Exclusive d.o.o., SP- Vižin-
ga 21 a, 2360 Radlje, c) bluze, PIK Maribor
d.d., Ul. Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor,
d) srajce, Labod d.d., Seidlova ul. 35, 8000
Novo mesto, e) šali in f) kravate in metuljčki,
Svilanit d.d., Kovinarska 4, 1241 Kamnik,
g) suknjiči, hlače, krila, pokrivala (osnovna
tkanina last naročnika) in h) suknjiči, hlače,
krila (ves material preskrbi izvajalec), Kroj
d.d., Tržaška c. 118, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: a) 375 kosov vetrovk, b)
305 kosov jopičev, c) 579 kosov bluz,
d) 4.428 kosov srajc, e) 351 kosov ša-
lov, f) 2.909 kosov kravat in metuljčkov,
g) okrog 310 kpl uniform – suknjiči, hla-
če, krila in pokrivala in h) okrog 1 kpl
ženske uniforme – suknjič, krilo, hlače.

7. Pogodbena vrednost po skupinah:
a) 7,789.680,50 SIT,
b) 3,266.550 SIT,
c) 1,446.149,88 SIT,
d) 13,050.872,80 SIT,
e) 407.247,75 SIT,
f) 2,034.838,12 SIT,
g) 10,502.239 SIT in
h) 36.468,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (v SIT po skupinah):
a) 7,789.680,50,
b) 3,266.550/3,296.597,50,
c) 2,292.546,90/1,446.149,90,
d) 13,050.872,80/10,713.284,
e) 407.247,80,
f) 2,475.731,90/2,034.838,10,
g) 10,502.239,00 in
h) 36.468,80.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 81-33 Ob-35996
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, faks 061/174-24-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Dobava tovornega vozi-
la z avtodvigalom s košaro (platformo).

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (80% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– ISO standard (2% delež),
– potrjene reference s strani uporabni-

kov že dobavljenih vozil in dvigal (10% de-
lež),

– bližina pooblaščenega servisa za vozi-
la in dvigala (5% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIV Hidravlika, d.o.o., In-
dustrijska c. 2, 6230 Postojna.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., RTP Pekre.

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

7. Pogodbena vrednost: 21,975.730
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,367.307 SIT, 21,975.730 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-33246.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-36010
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko

mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena vrednost,
– kakovost dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina 1): PC reflektor 1000/1200 z

opremo in dodatki: DeSpo d.o.o., Stegne
21, Ljubljana,

– skupina 2): Profilni zoom reflektor 575
W z opremo in dodatki: ELSIS d.o.o., Ja-
mova 39, Ljubljana,

– skupina 3): Konstrukcija za obešanje
reflektorjev: ELSIS d.o.o., Jamova 39, Ljub-
ljana,

– skupina 6): Efekt reflektor Moving he-
ad 575 W z opremo in dodatki: DesPo
d.o.o., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a)Kraj dobave: Ljubljana, Vilharjeva
11.

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

– skupina 1): PC reflektor 1000/1200
z opremo in dodatki – 30 kosov,

– skupina 2): profilni zoom reflektor
575 W z opremo in dodatki – 18 kosov,

– skupina 3): konstrukcija za obeša-
nje reflektorjev – 1 kos,

– skupina 6): efekt reflektor Moving
head 575 W z opremo in dodatki – 2
kosa.

7. Pogodbena vrednost (vključno 19%
DDV):

– skupina 1): 3,053.481,69 SIT,
– skupina 2): 3,632.789,16 SIT,
– skupina 3): 2,330.431,74 SIT,
– skupina 6): 3,306.415 SIT.
8.
9.Število prejetih ponudb:
– skupina 1): 1,
– skupina 2): 2,
– skupina 3): 3,
– skupina 4): 1,
– skupina 5): 1,
– skupina 6): 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be (vključno z 19% DDV):
– skupina 1): 3,053.481,69 SIT,
– skupina 2): 3,049.293,37 SIT,

3.632.789,16 SIT,
– skupina 3): 2,330.431,74 SIT,

3.722.201 SIT,
– skupina 4): 1,119.748,35 SIT,
– skupina 5): 107.918,72 SIT,
– skupina 6): 2,879.800 SIT, 3,306.415

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-32873.

Slovensko mladinsko gledališče

Št. 1146 Ob-36014
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
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): cena (1–5 točk), plačilni pogoji
(0–5 točk), reference (1–2 točki), garancij-
ska doba (1–3 točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pulmodata, d.o.o., Balanti-
čeva 9, 1234 Mengeš.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava analizatorja za plin-
sko analizo in oksimetrijo.

7. Pogodbena vrednost: 10,200.600,99
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,146.574,16 SIT, 10,200.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33622.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 044/2000-10 Ob-36017
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Du-
najska c. 50.

6. (a) Kraj dobave: kotlovnice v Murski
Soboti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje,
800.000 litrov.

7. Pogodbena vrednost: 63,944.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,952.000 SIT, 63,944.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Komunala, Javno podjetje d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 043/2000-10 Ob-36018
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, Murska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, reference proizvajal-
ca stroja 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rolba Ljubljana, d.o.o., Tav-
čarjeva 13, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: drsališče Murska So-
bota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: stroj za pripravo ledene
ploskve, Zamboni, tip 440.

7. Pogodbena vrednost: 14,630.980
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,605.370 SIT, 14,399.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000.

Komunala, Javno podjetje d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 4-2/00 Ob-36050
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna in

univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Turjaška
1.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, določe-
nih v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. skupina (računalniška strojna oprema
in potrošni material):

– Skupina Atlantis, d.o.o., Ljubljana,
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– Autronic, d.o.o., Ljubljana,
– Unistar, d.o.o., Ljubljana;
II. skupina (računalniška mrežna oprema

univerzalno ožičenje):
– Skill, d.o.o., Ljubljana,
– Elpra, d.o.o., Ljubljana;
III. skupina (računalniška programska

oprema):
– Gambit Trade, d.o.o., Ljubljana,
– Skupina Atlantis, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Turjaška 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– računalniška strojna, mrežna in pro-

gramska oprema,
– univerzalno ožičenje,
– računalniški potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana na

podlagi cenikov, ki jih bodo predložili izbra-
ni ponudniki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po vzorčnih predračunih, cena ni odlo-
čilni kriterij.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31170.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Št. 3-124/2000 Ob-36051
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
061/123-22-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ocenitev je strokovna komisija
opravila po merilih razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za vse točke javnega razpisa:
1. – Unistar, d.o.o., Slomškova

27-29, Ljubljana,
2. – Jerovšek Computers, d.o.o.,

Breznikova 17,Domžale,
3. – Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška

cesta 2, Ljubljana,
4. – Anni, d.o.o., Podutiška 92, Ljub-

ljana;
Za vse točke javnega razpisa razen tč.

7.7:
– SRC SI, d.o.o., Tržaška cesta 116,

Ljubljana;
Samo za tč. 7.1.:
– Mlacom, d.o.o., Opekarska 51a, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Ste-

fan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: osebni računalniki in raču-
nalniška oprema.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31672.

13.
Institut Jožef Stefan

Št. 2874/00 Ob-36070
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega izvajalca montaže,
– reference proizvajalca razpisanega op-

tičnega kabla in opreme, ki se že uporablja
v elektrogospodarskih podjetjih v Sloveniji,

– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana (v konzorciju z Elektroservi-
si, d.d., Ljubljana).

6. (a) Kraj dobave: DV 110 kV Kleče –
Logatec 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in zamenjava stre-
lovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 110 kV Kleče – Loga-
tec 2.

7. Pogodbena vrednost: 125,982.626
SIT (brez DDV), s proizvajalcem NK Net-
works.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 129,272.542,20 SIT (brez DDV),
125,982.626 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2872/00 Ob-36072
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost-pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:

Skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)
70 mm2 – 20 kV: Telma Trade, d.o.o., –
 IOC Trzin, Motnica 13, 1236 Trzin.

Skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): Tehmar, d.o.o., Panonska 30,
2000 Maribor.

Skupina 3: oprema za samonosne ka-
belske snope (SKS): J-Rupert & Co., d.n.o.,
Iška vas 26 A, 1292 Ig.

Skupina 4: prenapetostni odvodniki
S.N.: Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija
3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:

– centralno skladišče kupca v Ljubljani,
Glavarjeva ul. za blago razpisnih skupin 2
in 3,

– posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca razpisnih skupin 1 in 4.

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

– tokovodniki polizolirani (PIV) 70
mm2 – 20 kV: 180000 m,

– oprema za polizolirane vodnike:
4805 kosov,

– oprema za samonosne kabelske
snope (SKS): 36925 kosov,

– prenapetostni odvodniki: 1005 ko-
sov.

7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

70 mm2 – 20 kV:
– s proizvajalcem Pirelli MKM, v skupni

vrednosti 33,660.000 SIT (brez DDV).
Skupina 2: oprema za polizolirane vo-

dnike (PIV):
– s proizvajalcem Mehanika Trbovlje,

Strojemetal, Kosič in Tehmar (lastna proiz-
vodnja), v skupni vrednosti 7,650.500 SIT
(brez DDV).

Skupina 3: oprema za samonosne ka-
belske snope (SKS):

– varianta 2, s proizvajalcem Metal Pro-
dukt, BIP, v skupni vrednosti 16,794.850
SIT (brez DDV).

Skupina 4: prenapetostni odvodniki
S.N.:

– varianta D, s proizvajalcem Mehanika,
d.d. in Raychem, v skupni vrednosti
20,511.450 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

70 mm2 – 20 kV: 6.
Skupina 2: oprema za polizolirane vo-

dnike (PIV): 6.
Skupina 3: oprema za samonosne ka-

belske snope (SKS): 8.
Skupina 4: prenapetostni odvodniki

S.N.: 3 + 11, ki so nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

70 mm2 – 20 kV: 43,020.000 SIT (brez
DDV), 33,660.000 SIT (brez DDV).

Skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): 10,081.065 SIT (brez DDV),
7,095.950 SIT (brez DDV).

Skupina 3: oprema za samonosne ka-
belske snope (SKS): 32,652.505 SIT (brez
DDV), 16,794.850 SIT (brez DDV).

Skupina 4: prenapetostni odvodniki
S.N.: 29,490.700 SIT (brez DDV),
20,511.450 SIT (brez DDV).

11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 404-08-210/2000 Ob-36200
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo je bilo od-
dano z izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena artikla – utež 0,50; kako-
vost vzorca – utež 0,25; reference – utež
0,1; tehnično tehnološka opremljenost –
0,05 utež; urejenost službe kakovosti –
0,05 utež; dobavni rok za leto 2000 – utež
0,05.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Tovar-
niška 7, 3312 Prebold – tkanina za vrhnja
oblačila maskirna,

– Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Tovar-
niška 7, 3312 Prebold – tkanina za vojaške
srajce maskirna,

– Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Tovar-
niška 7, 3312 Prebold – rjuhe in prevleke
za vzglavnike,

– Odeja, d.d., Kidričeva 80, 4220 Ško-
fja Loka – vzglavniki.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: tkanina za vrhnja oblačila –
46100 m, tkanina za vojaške srajce ma-
skirna – 60900 m, rjuhe 7000 kosov,
prevleka za vzglavnik 1600 kosov,
vzglavnik 600 kosov.

7. Pogodbena vrednost: tkanina za vrh-
nja oblačila maskirna 60,644.900 SIT; tka-
nina za vojaške srajce maskirna –
54,353.250 SIT; rjuhe in prevleke za vzglav-
nike – 13,801.620 SIT; vzglavniki –
821.100 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be za posamezne skupine: tkanina za vrh-
nja oblačila maskirna 60,344.900 SIT (ena
ponudba); tkanina za vojaške srajce maskir-
na 60,875.640 SIT, 54,353.250 SIT; rju-
he in prevleke za vzglavnike 13,801.620
SIT, 10,188.780 SIT; vzglavniki 821.100
SIT, 628.320 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.

Ministrstvo za obrambo

Št. 353-24/99 Ob-36237
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka.

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

3. Datum izbire: (javno odpiranje po-
nudb): 14. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbo je oddal le eden po-
nudnik – uporaba 34./II. člena ZJN – obja-
va ponovitve javnega razpisa pod istimi po-
goji.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih pponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34318.

14.
Občina Škofja Loka

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. 011-04-6/00 Ob-35822
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-439 skozi Veržej.

7. Pogodbena vrednost: 124,388.477
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 159,149.014 SIT, 124,388.477 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27886.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35823
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča
R2-439 Dokležovje.

7. Pogodbena vrednost: 31,888.607
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,564.417,55 SIT, 31,888.607 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-28990.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35824
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti G3 odsek 324.

7. Pogodbena vrednost: 15,848.840
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,483.197 SIT, 14,430.154,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31179.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35825
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-230 Vučja vas–Križevci – izgradnja
dveh propustov.

7. Pogodbena vrednost: 56,529.430
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,572.948,60 SIT, 56,529.430 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-28987.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00 Ob-35826
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
makadamskih vozišč na področju CP
Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 11,679.279
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,791.095,48 SIT, 11,679.279 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-28976.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35827
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti G1-3 odsek 318.

7. Pogodbena vrednost: 10,310.732
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,532.432 SIT, 10,310.732 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31180.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35828
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-230 odsek 1308 Vučja vas–Križev-
ci.

7. Pogodbena vrednost: 392,207.541
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 639,007.718 SIT, 392,207.541 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27885.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35829
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
G1-3 odsek 315 skozi Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 30,737.700
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,629.469 SIT, 30,737.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31190.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35830
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o. Svržnja-
kova 13, 21250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-231 odsek 1323 Razkrižje–Stročja
vas.

7. Pogodbena vrednost: 10,154.474
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,139.743,35 SIT, 10,154.474 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31782.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35831
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o. Svržnja-
kova 13, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na območju
CP Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 4,891.495 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,909.934,05 SIT, 4,891.495 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-28977.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35832
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-435 odsek 1431 skozi naselje Lim-
buš.

7. Pogodbena vrednost: 34,399.278
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70,644.265,73 SIT, 34,399.278 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25024.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35833
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na ce-
sti R3-696 odsek 7919 Plešivec–Gra-
ška gora Šmiklavž v km 2.100.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 87-88 / 29. 9. 2000 / Stran 7915

7. Pogodbena vrednost: 18,766.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,712.022,10 SIT, 18,766.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29419.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35834
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu na ce-
sti R3-696 odsek 7919 Plešivec–Gra-
ška gora Šmiklavž v km 3.600.

7. Pogodbena vrednost: 12,840.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,811.537,30 SIT, 12,840.100 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29420.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35835
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-704 odsek 1353 Vuhred–Ribnica na
Pohorju.

7. Pogodbena vrednost: 86,008.614
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 107,174.350,62 SIT, 86,008.614 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-28989.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35836
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-438 odsek 1306 Šentilj–Trate.

7. Pogodbena vrednost: 107,391.801
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,191.333,38 SIT, 107,391.801
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-30688.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35837
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-701 odsek 1430 Padeški vrh–Boha-
rina II. faza od km 11+880 do km
13+170.

7. Pogodbena vrednost: 165,468.168
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 167,549.121,63 SIT, 165,468.168
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27885.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35838
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste R
1-225 Črnivec–Radmirje skozi Gornji
Grad od km 11+450 do km 12+200.

7. Pogodbena vrednost: 111,754.396
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 118,915.312,70 SIT, 111,754.396
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27735.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35839
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-225 odsek 1248 Radmirje–Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: 23,744.216
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,719.545 SIT, 23,744.216 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31781.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35840
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-925 odsek 1251 Sestre Logar–Rin-
ke.

7. Pogodbena vrednost: 75,139.666
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,015.459,50 SIT, 75,139.666 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-30690.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00 Ob-35841
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-225 odsek 1247 Mozirje–Soteska.

7. Pogodbena vrednost: 27,362.085
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,344.012,46 SIT, 27,362.085 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-30692.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35842
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R3-693 osek 2302 Nova Cerkev–Vita-
nje.

7. Pogodbena vrednost: 60,772.168
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,975.991,40 SIT, 60,772.168 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-30694.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-35843
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste Mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na

mostu čez Lešnico v Ormožu na cesti
3030071.

7. Pogodbena vrednost: 25,570.853
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,014.735,06 SIT, 25,570.853 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-30694.

Direkcija RS za ceste

Št. 407-0056/2000 Ob-35855
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4. Naročnik ni izbral izvajalca, ker je pri-

spela samo ena ponudba.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na Sred-
nji kovinarski šoli Maribor.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33345.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 215/00. Ob-35856
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijska šo-

la Grm Novo mesto, Sevno 13, Novo me-
sto.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izbiri izvajalca naročila smo
upoštevali ceno, ostale razpisne pogoje pa
tako kot je v razpisu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGA, d.o.o. Ljubljana, Šmar-
tinska 32, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe : izgradnja vodne aku-
mulacije, črpališča in namakalnih cevo-
vodov v kraju Sevno 13, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 39,458.747,69
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,281.607,17 SIT, 39,458.747,69
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- 33303
št. 69/00.

Kmetijska šola Grm Novo mesto

Ob-35857
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šen-

tjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: najnižja ponudbena cena, najbo-
ljše reference, najkrajši rok izvedbe, ugodni
plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste LC 396100 Šentvid- Zagorje,
III. faza, etapa »A«.

7. Pogodbena vrednost:
20,267.737,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,598.536,89 SIT, 20,267.737,40
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30442.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 617-6/00 Ob-35886
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: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je zbral najvišje
število točk pri ocenjevanju prispelih veljav-
nih ponudb na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtna zadruga Hrast,
z.o.o., Adamičeva 2, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova strehe gradu
Gradac, Gradac.

7. Pogodbena vrednost: 24,720.340
SIT, po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,911.588 SIT in 24,720.340 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-33841.

Občina Metlika

Ob-35899
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost; izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., Bazovi-
ška 4, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela za obnovo strehe na Vili Vipože v
Vipolžah.

7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,948.704 SIT, 11,476.369 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 25. 5. 2000.

Občina Brda

Št. 344-04-5/00 Ob-35900
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
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 – reference, rok izvedbe,
ponudbena cena, garancije, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza
142a, 9220 Lendava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste L-223070 Pristava–Cven.

7. Pogodbena vrednost: 10,899.269,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,739.031,16 SIT, 10,899.269,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.

Občina Ljutomer

Št. 1190/00 Ob-35902
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cer-

klje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, 4207 Cerklje, tel. 04/27-80-100, faks
064/421-027.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, rok in način plači-
la, rok dokončanja del, reference pri grad-
nji tovrstnih del, garancija in druge ugodno-
sti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Škofja
Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja vrtca v Cer-
kljah.

7. Pogodbena vrednost: 98,543.492
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,631.447 SIT, 84,250.244,20 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-35903
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

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): naročnik je točkoval prispele po-
nudbe v skladu z objavljenimi merili, in si-
cer: cena – 10 točk, rok izdelave – 3 toč-
ke, dosedanje izkušnje in reference na po-
dročju javnega razpisa – 3 točke, plačilni in
ostali komercialni pogoji ter ugodnosti – 3
točke, kadrovska struktura in strokovne re-
ference zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe
oziroma predvidenih podizvajalcev – 2 toč-
ki, dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki ter celovitost opisa in skladnost vsebi-
ne ponudbe z zahtevami naročnika – 2 toč-
ki. Izbran je bil ponudnik, ki je dosegel naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja transforma-
torske postaje 10 (20)/6 kV in 0,4 kV
Toplice II.

7. Pogodbena vrednost: 15,801.629,91
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,563.187,62 SIT, 15,801.629,91
SIT.

11., 12., 13.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje

Št. 351-03-6/99 Ob-35904
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila iz razpisne dokumentaci-
je.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PGP projektiranje, gradbe-
ništvo in posredovanje Ljutomer, d.o.o., Or-
moška cesta 3, 9240 Ljutomer.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kotlovnice
na zemeljski plin v OŠ Cvetko Golar Lju-
tomer.

7. Pogodbena vrednost: 12,195.707,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,256.293 SIT, 12,195.707,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.

Občina Ljutomer

Ob-35905
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pod-

četrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri izboru najugo-
dnejšega ponudnika upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPI, d.d., Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste 317100, odsek 317110,
Amon–Amon.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,177.250,60 SIT, 33,689.784 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33820.

Občina Podčetrtek

Št. 2.1.2.-4320 Ob-35906
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnični delež (utež 60%):

– ustrezna tehnologija, terminski plan,
zagotavljanje kvalitete: 50 točk,

– izobrazbena struktura predvidene-
ga kadra: 10 točk,

– splošne delovne izkušnje ponudni-
ka: 10 točk,

– reference na podobnih objektih: 30
točk;

– finančni delež (utež 40%):
– višina ponudbene cene v primerjavi

s ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rudarstvo-gradbeništvo-sa-
nacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba protierozij-
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ske zaščite pobočja na progi Prešnica–
Koper od km 12+780 do km 13+050.

7. Pogodbena vrednost: 12,635.393,82
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,635.393,82 SIT, 10,516.025 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Ob-35910
1. Naročnik, poštni naslov: Kobilarna Li-

pica, Lipica 5, Sežana, tel. 05/739-15-80.
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 iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko po-
djetje, d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Se-
žana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: objekt muzej v Lipici.

7. Pogodbena vrednost gradbeno-obrt-
niških del: 14,340.059 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,640.748 SIT, 29,797.254 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33660.

Kobilarna Lipica

Št. 160/2000 Ob-35897
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šen-

tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.
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): izvajalec je bil izbran s pogoji
razpisne dokumentacije in naslednjimi
merili:

– ponudbena cena 80 točk,
– reference za izvajanje samo razpisanih

del – 1–10 točk,
– garancijski roki – 1–4 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dela so bila v skladu z razpi-
snimi pogoji dodeljena naslednjim ponudni-
kom:

a) Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztoko-
va 30, Maribor,

b) Viast, d.o.o., Gregorečeva 28a, Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
javnih poteh na območju Občine Šentilj.

7. Pogodbena vrednost:
a) Cestno podjetje, d.d. –

35,664.910,47 SIT,
b) Viast, d.o.o. – 19,837.631,24 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 36,618.067,55 SIT, 35,664.910,47

SIT,
b) 21,677.040 SIT, 19,837.631,24

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-33177.

Občina Šentilj

Št. 403-76/00 Ob-35924
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 650 točk, rok
izvedbe 100 točk, plačilni pogoji in bonitete
100 točk, reference 260 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak Krško, d.d., Leskov-
ška 2a, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste Srebotno–Bohor (odcep Jelša
do ocepa Hlastan).

7. Pogodbena vrednost: z DDV znaša
23,750.958,11 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,967.655,50 SIT, 22,088.881,04
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Krško

Št. 403-184/00 Ob-35931
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce ponudnika (20%), sposobnost ponudni-
ka, da javno naročilo izvede brez podizvajal-
cev (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak Krško, d.d., Leskov-
ška 2a, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazov v Ob-
čini Krško.

7. Pogodbena vrednost: z DDV je
13,944.562,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,625.892 SIT, 13,944.562,80 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.

Občina Krško

Št. 512/2834-885 Ob-35932
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
71-72 z dne 11. 8. 2000:

– cena 60 točk,
– reference 30 točk,
– garancija 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija iztočnih pla-
tojev na agregatih HE Vuzenica.

7. Pogodbena vrednost: 20,130.703,43
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,427.378 SIT, 20,130.703,43 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33618.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 512/2834-886 Ob-35933
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
71-72 z dne 11. 8. 2000:

– cena 60 točk,
– reference 30 točk,
– garancija 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev platoja in
sanacija reg krovne konstrukcije mostu
na HE Vuzenica.

7. Pogodbena vrednost: 26,267.845,80
SIT.

8.
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,738.138,40 SIT, 26,267.845,80
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33616.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 414-05-05/2000 Ob-35975

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-
mič, Semič 14, Semič.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
djetja, podatki za naročila dodatnih del in
daljši plačilni rok od razpisanega.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževanje in pre-
plastitev lokalnih cest in javnih poti.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 81,684.575 SIT, 76,633.977 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31147.

Občina Semič

Št. 414-05-09/2000 Ob-35976

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-
mič, Semič 14, Semič.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
djetja, podatki za naročila dodatnih del in
daljši plačilni rok od razpisanega.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
LC 370020 Črmošnjice–Gričice.

7. Pogodbena vrednost: 76,898.990
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,568.745 SIT, 76,898.990 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33424.

Občina Semič

Št. 414-05-10/2000 Ob-35978

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-
mič, Semič 14, Semič.

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

3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
djetja, podatki za naročila dodatnih del in
daljši plačilni rok od razpisanega.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja pločnika ob
R2 421 na odseku 2506.

7. Pogodbena vrednost: 26,975.668
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,522.542,30 SIT, 26,975.668 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33423.

Občina Semič

Št. 03/03 Ob-36048

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-
lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je dodelil za sklop A)
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
upoštevana so bila merila iz razpisne doku-
mentacije, izbrani izvajalec je ponudil najni-
žjo ceno;

za sklop B) dobava in montaža opreme
ni bilo oddano naročilo, razpis za sklop B)
se ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pluton, d.o.o., Rimska ce-
sta 102, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela pri adaptaciji pritli-
čja in I. nadstropja na Osnovni šoli Šem-
peter.

7. Pogodbena vrednost: 12,255.330,43
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,822.637,10 SIT, 12,255.330,43
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-32494.

Občina Žalec

Št. 110-1/00 Ob-36006
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: 19. 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: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: priključek Razdrto na
AC Ljubljana – Kozina.

7. Pogodbena vrednost 573,894.623
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 573,894.623,22 SIT, 593,615.335,71
SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa: Ur.

list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Št. 403-184/00 0605 Ob-36053
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (60%), referen-
ce ponudnika (20%), sposobnost ponudni-
ka, da javno naročilo izvede brez podizvajal-
cev (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ponu-
dniku Kostak Krško, d.d., Leskovška 2a,
8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazov v Ob-
čini Krško.

7. Pogodbena vrednost z DDV:
13,944.562,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,625.892 SIT, 13,944.562,80 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.

Občina Krško

Št. 403-76/00 0605 Ob-36054
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 650 točk,  rok
izvedbe 100 točk, plačilni pogoji in bonitete
100 točk, reference 260 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ponu-
dniku Kostak Krško, d.d., Leskovška 2a,
8270 Krško.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste Srebotno–Bohor (odcep Jelša
do odcepa Hlastan).

7. Pogodbena vrednost z DDV:
23,750.958,11 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,967.655,50 SIT, 22,088.881,04
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000.

Občina Krško

Št. 011-04-6/00 Ob-36064
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti R 634 odsek 1094 Gor-
je-Bled.

7. Pogodbena vrednost: 1,481.551 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,203.582,50 SIT, 1,481.551 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-28982

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36065
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zi-
dov na področju CP Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 8,006.966 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,359.143,10 SIT, 8,006.966,01 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27744

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36067
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-210 odsek 1114 Cerkno-Želin.

7. Pogodbena vrednost: 86,727.511
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,063.221,90 SIT, 112,561.238,23
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32145.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36069
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R1-203 Bovec-Žaga.

7. Pogodbena vrednost: 117,261.151
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,841.498,80 SIT, 128,987.265,64
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000
Ob-32146.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36071
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 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 Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija usadov na
cesti R3-601 7507 Borjana-Robidišče.

7. Pogodbena vrednost: 32,760.503
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,918.387,40 SIT, 32,760.503 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-30686.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36073
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na cesti
R3-604 odsek 5701 (Ročinj Lig).

7. Pogodbena vrednost: 11,726.864
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,686.228,48 SIT, 11,726.864 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-28979.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36077
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na cesti
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R3-610 odsek 1370 (D. Trebuša–Sp.
Idrija).

7. Pogodbena vrednost: 8,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,201.842,93 SIT, 11,471.934,45
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-28978.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36079
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Zaganjalščico na cesti G2-102 odsek
1036 Bača-Godovič.

7. Pogodbena vrednost: 30,861.807
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,924.590,90 SIT, 31,489.561,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31184.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36087
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na cesti
R3-605 odsek 5702 (Kambreško-Ku-
ščar-Livek.

7. Pogodbena vrednost: 8,444.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,732.385,75 SIT, 11,121.652,68
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-28980.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36098
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti R1-228 odsek 1291.

7. Pogodbena vrednost: 7,998.531 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,709.200 SIT, 7,998.530,26 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31181.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36101

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in postavitev
varnostnih ograj na območju CP Ljublja-
na in CP Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 88,821.902
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,513.518,22 SIT, 88,821.902 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-30268.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36103
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadam-
skih vozišč na področju CP Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 19,614.933
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,455.655 SIT, 28,419.621 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-28975.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36104
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-421 Osojnik–Jugorje.

7. Pogodbena vrednost: 53,385.230
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,801.362,86 SIT, 53,385.230 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-30695.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36107
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev na cesti
R1-216 odsek 1178 Soteska-Črmoš-
njice.
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7. Pogodbena vrednost: 17,790.126
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,358.623 SIT, 17,790.132 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-33373.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36109
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mes-
to, Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev na cesti
R1-216 odsek 1178 Črmošnjice–Črno-
melj.

7. Pogodbena vrednost: 46,076.244
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,030.031,17 SIT, 46,094.331 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-33372.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36110
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vertikalne
prometne signalizacije na cesti R3-655,
R3-654 Štalcerji-Koč. Reka.

7. Pogodbena vrednost: 14,392.756
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,279.891 SIT, 14,392.756 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-32591

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36112
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vertikalne
prometne signalizacije na območju CP
Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 18,744.006
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,334.338 SIT, 18,744.006 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-32592.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36114
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
Vidošiči – meja RH.

7. Pogodbena vrednost: 41,570.125
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,153.633,99 SIT, 41,570.125 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-28983.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36115
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-

sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
RT 919/1343 Sinji vrh–Radenci.

7. Pogodbena vrednost: 92,158.749
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,426.392,58 SIT, 92,158.749 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-30265.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36117

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R1-201/0204 Dovje-Mojstrana.

7. Pogodbena vrednost: 63,072.385
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,607.285 SIT, 63,072.385 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31187.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36119

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R3-637 Hrušica-Javornik.

7. Pogodbena vrednost: 58,499.524
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,478.499 SIT, 58,499.524 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32157.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36120
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.
Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ukrepi za odpravo
črne točke na R2-430 odsek 275 Slo-
venska Bistrica (pred priključkom za
AC).

7. Pogodbena vrednost: 25,393.845
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,434.570,75 SIT, 25,393.845 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33692.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36121
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadam-
skih vozišč področju CP Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 10,884.930
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,863.318 SIT, 10,884.930 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-28970.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36122
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.
Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: semaforizacija križi-
šča Peko v kraju Prevalje.

7. Pogodbena vrednost: 26,256.319
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,202.450,22 SIT, 26,256.318,98
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33691.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36123
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 26,804.049
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,225.076,90 SIT, 26,804.049 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28981.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 64000/00057/2000-003 Ob-36100
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica, Po-

horska cesta 15, 2311 Hoče.
2. Način izbire najugodnejšega ponuni-

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je bil izbran v skladu z merili iz
javnega razpisa, odločilni element izbire je
bila ponudbena cena in čas izvedbe grad-
benih del celotne investicije.

5. Ime in naslov izvajalca: Cestno podje-
tje Maribor, družba za gradnjo in vzdrževanje
cest d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltna ureditev ce-
ste v Kaplo, v Občini Hoče-Slivnica.

7. Pogodbena vrednost: 16,657.712,03
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10 Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 16,611.210 SIT, 20,525.817,28 SIT.
11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, št.
35200/00067/2000, Ob-30451.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 64000/00057/2000-003 Ob-36102
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica, Po-

horska cesta 15, 2311 Hoče.
2. Način izbire najugodnejšega ponuni-

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je bil izbran v skladu z merili iz
javnega razpisa, odločilni element izbire je
bila ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca: MTB d.o.o.,
Podjetje za inženiring, trgovino in storitve,
Meljska c. 36, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
za dozidavo šolske telovadnice in vho-
dne avle ter zahodnega prizidka ob telo-
vadnici pri Osnovni šoli Franca Lešnika
– Vuka v Slivnici.

7. Pogodbena vrednost:
119,079.170,46 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10 Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 119,079.170,46 SIT,
141,382.422,40 SIT.

11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, št.
10/2000, Ob-30491.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 64000/00057/2000-003 Ob-36105
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica, Po-

horska cesta 15, 2311 Hoče.
2. Način izbire najugodnejšega ponuni-

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je bil izbran v skladu z merili iz
javnega razpisa, odločilni element izbire je
bila ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca: MTB d.o.o.,
Podjetje za inženiring, trgovino in storitve,
Meljska c. 36, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
za dozidavo šolskega trakta pri Osnovni
šoli Dušan Flis v Hočah.

7. Pogodbena vrednost: 38,856.483,19
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10 Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: najnižja 38,856.483,19 SIT, najvišja
44,105.916,35 SIT.



Stran 7924 / Št. 87-88 / 29. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, št.
10/2000, Ob-30489.

Občina Hoče-Slivnica

Št. 105810 Ob-36208
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, telefaks 03/896-11-27, tel.
03/896-11-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvedbo primarne-
ga dovoda do TPP 022 in rekonstrukci-
je toplotnih postaj na Foitovi 8, 6 in 10 v
Velenju.

3. Datum izbire: 19. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolne ponudbe so bile točko-
vane na podlagi meril iz razpisne dokumen-
tacije št. R-10/00-T.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno Esotech d.d., Preloška c. 1,
Velenje.

6.
7. Pogodbena vrednost: 31,017.588,45

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,041.320,50 SIT, 31,017.588,45
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33651.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-35893
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za nabavo opreme za
zamenjavo in dopolnitev FM radijske mreže
Beli Križ, Krvavec.

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za oddajnike je izbrani ponudnik
pri višji ponujeni ceni navedel boljše refe-
rence, boljše tehnične in upravljalske la-
stnosti, že vgrajeni digitalni vhod in boljše
pogoje servisiranja. Pri merilnih instrumen-
tih je prevladal kriterij “tehnične lastnosti”,
kot drugi kriteriji pa je bila pri enakih tehnič-
nih lastnostih cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) IMP-Telekom, d.d., Vojkova 58, Ljub-
ljana,

b) AVC – Audio Video Consulting, d.o.o.,
Rimska c. 24, Ljubljana.

6.
7. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) FM radijski oddajniki (5 kW in 10kW)

skupaj z montažo, 3+3 kos, 85,929.955 SIT,
b) merilni instrumenti, 1 kpl, 7,502.891

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 116,491.662 SIT (delna ponudba –
samo FM oddajniki), 9,224.840 SIT (delna
ponudba – samo merilni instrumenti).

11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 414-04-27/00-4 Ob-35892
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
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): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Certus, AP Maribor, Linhartova ul. 22,

Maribor za: OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt, PŠ
Grajena in OŠ Mladika,

– AP Alojz Sadek, Vegova ul. 8, Kidriče-
vo za: OŠ Olge Meglič, OŠ dr. Ljudevita
Pivka in Center za sluh in govor Maribor,

– Lukarija Tours, Milan Belšak, Mezgov-
ci ob Pesnici 4, Dornava za OŠ Dornava.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevo-
zi učencev v osnovne šole v Mestni ob-
čini Ptuj za šolsko leto 2000/2001 in
2001/2002.

7. Pogodbena vrednost:
– Certus, AP Maribor, v višini

47,859.752 SIT,
– AP Alojz Sadek, Kidričevo, v višini

17,135.533 SIT,
– Lukarija Tours, Dornava, v višini

5,739.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.

Mestna občina Ptuj

Ob-35895
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Termoelektrarna Brestnica, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

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): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji (cena in reference).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  vklju-
čitev diesel električnih agregatov v si-
stem nujne lastne rabe TE Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 33,732.013
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,900.757 SIT, 33,732.013 SIT.
11., 12.

Javno podjetje Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o.

Št. 160/2000 Ob-35896
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šen-

tilj, Šentilj 69, Šentilj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil izbran s pogoji raz-
pisne dokumentacije in naslednjimi merili:

– ponudbena cena,
– roki,
– reference,
– plačilni pogoji.
– usposobljenost ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kogal, Karli Udovičič, s.p.,
Šentilj 35, Šentilj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja kanalizacije Šentilj - jug (kanali A in
S).

7. Pogodbena vrednost: 47,601.278,06
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,192.383,40 SIT, 47,601.278,06
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32551.

Občina Šentilj

Št. 2682/2000 Ob-35963
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci 31d, 9203 Petrovci.
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): pri pregledu prispelih ponudb, je
naročnik ugotovil, da po posameznih relaci-
jah, kot je bilo oddano javno naročilo ni bilo
dveh veljavnih pondub in je v skladu z 41.
členom ZJN postopek zaključil.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevo-

zi osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2000/2001.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ker
gre za ponovni neuspeli javni razpis, bo na-
ročnik oddal javno naročilo z neposredno
pogodbo.

12.
Občina Gornji Petrovci
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Št. 2680/2000 Ob-35964
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, Petrovci.
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: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Zemljemerska ul. 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba komasacije k.o. Gornji Petrovci.

7. Pogodbena vrednost: 14,980.056
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,020.000 SIT, 14,980.056 SIT.
11., 12.

Občina Gornji Petrovci

Ob-35911
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: 8. 9. 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 dokumentacije (PZI, PDI)
in investicijskega programa (IP) za: RTP
110/20 kv Ljutomer.

Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 7,885.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,885.000 SIT, 7,780.560 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št.63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31933.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 913-0002/2000-0068 Ob-35919
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejtiev za nabavo opreme za
lokalne in nekomercialne programe.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija je pri svojem delu
upoštevala kriterije navedene v javnem raz-
pisu, odločilni za izbor posamezne opreme
pa so bili:

– za FM oddajnike zveze 1,5 GHz kpl in
rx ter antenske sisteme; tehnične in uprav-
ljalske lastnosti,

– za RDS koder; refernece in možnost
servisiranja,

– za AD pretvorniki; cena,
– za ant. sistem 2/3 in izh. FM filter je

bila le ena veljavna ponudba, za modulator
TV, elektronke in TV zveze ni bilo veljavne
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Acorn, d.o.o., Cesta v Gorice 38,
Ljubljana,

b) Audio Video Consulting, d.o.o., Rim-
ska 24, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) FM oddajnik 300 W 2 kosa –

2,376.800 SIT,
FM oddajnik 100 W 1 kos – 987.230

SIT,
zveza 1.5GHz kpl 5kpl – 10,573.445

SIT,
zveza rx 1kpl – 893.142 SIT,
rds coder 2 kosa – 804.178 SIT,
FM oddajnik 1.500W 1 kos –

3,333.041 SIT,
FM oddajnik 500W 3 kose –

5,004.249 SIT,
ant. sistem 1 1 kpl – 500.574 SIT,
ant. sistem 2/1 1 kpl – 452.131 SIT,
ant. sistem 2/2 1 kpl – 362.593 SIT,
b) AD pretvorniki 2 kpl –

2,738.613,64 SIT.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,516.644,80 SIT (delna ponudba –
brez modulatorja TV in AD), 2,738.612 SIT
(delna ponudba – samo AD pretvornik).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: držav-
na revizijska komisija za revizijo postopkov
javnega naročanja je s svojim sklepom
018/133/00-24-1053 z dne 31. 8. 2000
razveljavila sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika št. 913-0002/2000/0032 z dne
27. 7. 2000 (Ur. l. RS, št. 69/2000,
Ob-33314/4. 8. 2000).

12.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 403-50/00 0605 Ob-35920
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena 50%,  re-
ference ponudnika 20%, sposobnost ponu-
dnika, da javno naročilo izvede brez podiz-
vajalcev 20%, dosedanje izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ponudnika do na-
ročnika 10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HPG Brežice, d.o.o., Gornji
Lenart 28a, Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest v letu 2000 v Ob-
čini Krško.

7. Pogodbena vrednost: 8,970.134 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 8,786.300 SIT, 10,493.684 SIT.

11., 12.
Občina Krško

Št. 913-007/2000-0050 Ob-35962
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za nabavo opreme za
zamenjavo distributivnih in kontributivnih
zvez na relaciji Ljubljana–Maribor.

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– za RR opremo je odločala cena in skla-

dnost z obstoječim sistemom,
– pri multipleksni opremi je odločala

skladnost z obstoječimi sistemi in cena,
– pri video CO/DE opremi je odločala

cena in skladnost z obstoječim sistemom,
– pri audio CO/DE opremi je odločala

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Infotel, d.o.o., Cankarjeva 6, 6230

Postojna,
b) Iskra elekrozveze – Transmission,

d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.
6.
7. Vrsta, obseg in vrednost dodeljenih

del po ponudnikih glede na razpis:
a) RR oprema 1 kpl: 83,549.746,60

SIT,
multipleksna oprema 1 kpl:

12,449.666,08 SIT,
Video CO/DE oprema 1 kpl:

53,185.372,80 SIT,
b) audio CO/DE oprema 1 kpl:

27,991.063 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be 253,988.962,24 SIT (kompletna ponud-
ba), 130,615.588 SIT (delna ponudba).

11.
12. Objava namere o javnem naročilu

storitev nad 150,000.000 SIT je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 31.
3. 2000, Ob-24357.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 110-1/00 Ob-36007
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: 19. 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: GOB d.o.o., Pot na Polane
3, 1351 Brezovica pri Ljubljani d.o.o. Bre-
zovica pri Ljubljani in odvetnik Miran Mo-
škotevc, Hacquetova 3, 1130 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev premoženjsko-pravne ure-
ditve na AC odseku Slivnica – Fram –
BDC.

7. Pogodbena vrednost: 4,622.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,818.000 SIT in 4,622.500 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Ob-36023
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34,
Domžale.

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene:50 točk (46%),
– tehnično merilo: 30 točk (27%),
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnim razpisanim delom:
10 točk (9%),

– merilo na podlgi izvedenih del za na-
ročnika: 10 točk (9%),

– merilo na podlagi dokazil o kakovosti
izvajanja storitev: 10 točk (9%).

Na javni razpis za varovanje objektov so
se prijavili štirje, veljavne so bile tri ponud-
be.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbere se G7, družba za va-
rovanje, Špruha 33, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pred-
met dobave je varovanje objektov.

7. Pogodbena vrednost: 18,107.896,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,040.952 SIT, 18,107.896,80 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000,
Ob-33892.

Javno komunalno podjetje
Prodnik, d.o.o., Domžale

Ob-36034
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana, faks 062/29 24 701.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnični del 30%, reference 10%,
finančni del 60%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BIJOL, d.o.o., Sp. trg 13,
Vuzenica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gene-
ralno popravilo hidravličnega dvigala na
težki motorni drezini tipa BK 911.

7. Pogodbena vrednost: 5,382.600 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,961.500 SIT, 5,382.600 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 2.-5588/00 Ob-36035
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljeni javni razpis (Ur. l.
RS, št. 63-64, Ob-31919) se je ponovno
javil en sam ponudnik. Ponudba je bila po-
polna v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije, ponudnik bo dela končal v razpi-
sanem roku. Ponudbena vrednost pa je
sprejemljiva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:  SŽ - Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta PGD, PZI za sanacijo nasipa
železniške proge Ormož-Murska Sobota
od km 9+800 do km 10+000.

7. Pogodbena vrednost: 11,083.660
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 5,020.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,083.660 SIT (samo ena ponudba).
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 40002-15/00 Ob-36049
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro Ma-
ribor, d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va poročila o vplivu na okolje, vodno-
gospodarska ureditev Drave na odseku
od Vurberka do Zg. Dupleka in odseku
od Dogoš do jezu v Melju.

7. Pogodbena vrednost: 7,648.927 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,888.914
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,297.757 SIT, 7,648.927 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30569.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 403-50/00 0605 Ob-36052
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kr-

ško, Cesta krških žrtev 14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena 50%,
reference ponudnika 20%, sposobnost po-
nudnika, da javno naročilo izvede brez po-
dizvajalcev 20%, dosedanje izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ponudnika do na-
ročnika 10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HPG Brežice, d.o.o., Gornji
Lenart 28a, 8250 Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest v letu 2000 v Ob-
čini Krško.

7. Pogodbena vrednost: 8,970.134 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,493.684 SIT, 8,786.300 SIT.
11., 12.

Občina Krško

Ob-36133
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana Polje.

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

3. Datum izbire: 4. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Cena
Izločilni kriterij: cena ni podana

Število točk Cena

30 najnižja cena
24 druga najnižja cena
17 tretja najnižja cena
9 četrta najnižja cena
0 vse ostale

2. Zagotovljenost zahtevanih pogojev ka-
kovosti izvajalca – ISO 9001

Število točk Kakovost

15 pridobljen ISO certifikat
0 brez ISO certifikata

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varo-
vanje Psihiatrične klinike Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: mesečna cena
varovanja 1,279.071,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,362.321,52 SIT, 1,279.071,50 SIT
na mesec za varovanje.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19540.

12.
Psihiatrična klinika Ljubljana
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Št. 2.-5570/00 Ob-36136
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponu-

dnik nudi najugodnejšo ceno, ima dobre
splošne in posebne reference in ustrezen
rok izdelave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, Vilharjeva 16a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije PGD/PZR:
“Prilagoditev ENP za daljinsko vodenje
na progah Dobova–Ljubljana–Jesenice
in Zidani Most–Šentilj”.

7. Pogodbena vrednost: 7,711.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,429.722 SIT, 7,711.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33311.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 011-04-6/00 Ob-36147
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: referen-

ce, kadri, oprema in cena..
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ZIL Inženiring, Kersnikova
10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba svetovalnih storitev pri internih revi-
zijah investicijsko-tehnične dokumenta-
cije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,293.000 SIT, 118,935.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31815.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36152
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projektivno podjetje Kranj,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PZI obnove ceste R1-206 odsek
1027 Kranjska Gora–Vršič.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,993.000 SIT, 8,844.080 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31787.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36153

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projektivno podjetje Kranj,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni
projekt rekonstrukcije ceste R1-225 od-
sek 1084 Stahovica-Črnivec od km
3+900 do km 5+400.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,571.970 SIT, 6,376.020 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 29 z dne 31. 3.
2000, Ob-24466.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36156

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projektivno podjetje Kranj,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projetka modernizacije
RT-924 odsek 3559 Podlom-Kranjski
Rak-Podvolovjek.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,044.592,38 SIT, 8,746.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29434.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36158
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Topos d.o.o.Roška c.16,
8350 Dolenjske Toplice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta zahodne obvozne
cete v Črnomlju.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,021.740 SIT, 16,666.687 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51z dne 9. 6. 2000,
Ob-29442.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36160
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Omega Consult d.o.o. Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: model
vzdrževanja javnih cest na območju Re-
publike Slovenije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,678.000 SIT, 14,980.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31789.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36162
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LINEAL d.o.o. Ulica Pohor-
skega bataljona 49, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni
projekt izvennivojskega križanja želez-
nice v Murski Soboti na R2-441/1298.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.



Stran 7928 / Št. 87-88 / 29. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 44,702.350 SIT, 31,897.144 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26149.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36164
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grading d.o.o. Maribor,
Obrežna 1, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PGD,
PZI modernizacije ceste R2-425 odsek
1265 Črna-Šentvid.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,899.200 SIT, 8,790.019 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26931.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36167
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OZING d.o.o., Gimnazijska
15a, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
PGD/PZI obvoznice Zagorja na R1-221
odsek 1218 od km 5.500 do km 6.300
vključno s tremi mostovi in regulacijo
Medije – »Separacija v Zagorju«.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,961.000 SIT, 23,905.910 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26197.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36168
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KANJA »Projektiva«, Brege
d.o.o..

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va idejnega projekta rekonstrukcije
RT-910 odsek 1130 Sorica–Podrošt.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,553.310 SIT, 9,400.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 57 z dne 23. 6.
2000, Ob-29433.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36170

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBT NG, Gimnazijska 21,
1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni
projekt cesta G2-108 osek 1182 Rib-
če-Litija od km 6.850 do km 10.000
Hotič-Log.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,933.300 SIT, 14,975.555 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, Ob-30264.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36179

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Arhitekton d.o.o. Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta PGD, PZI za rekonstrukcijo
ceste R3-615 odsek 5736 Vogrsko–Vol-
čja Draga.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,008.245 SIT, 7,331.947 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 29 z dne 31. 3.
2000, Ob-24464.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36182
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: K.A.B. Novo mesto, Glavni
trg 2, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va lokacijske dokumentacije in projekta
PGD, PZI za rekonstrukcije križišča Per-
šeti.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,151.244 SIT, 6,545.000 SIT.
11., 12. 

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36184
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, Lava 42, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD/PZI projekta modernizacije ce-
ste R2-426 odsek 1266 Šentvid-Šoštanj
od km 0+000 do km 2+650.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,186.031,60 SIT, 7,001.960 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27745.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36230
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arhitekton d.o.o.Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PGD,
PZI rekonstrukcije ceste R1-212 odsek
1120 Sodražica-Žlebič.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,900.000 SIT, 7,316.120 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000,
Ob-29440.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36185
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Omega Consult, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vre-
dnotenje vzdrževanja javnih cest na ob-
močju Republike Slovenije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,678.000 SIT, 14,800.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 73 z dne 19. 8.
2000, Ob-34043.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36186
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LINEAL d.o.o. Ulica Pohor-
skega bataljona 49, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: idejni
projekt izvennivojskega križanja želez-
nice v Murski Soboti na G1-3/318.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,078.000 SIT, 30,731.575 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 35 z dne 21. 4.
2000, Ob-26150.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36187
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: K.A.B. Novo mesto, Glavni
trg 2, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: PGD,
PZI rekonstrukcijo ceste R2-438 odsek
1307 Apače–Segovci.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,297.880 SIT, 5,236.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27746.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36188
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VIGRAD d.o.o. Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: posta-

vitev in vzdrževanje sanitarnih objektov
ob državnih cestah v RS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,967.612 SIT, 29,205.750 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000,
Ob-25022.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36189
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vigred d.o.o. , Milje 44,
Visoko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje cestne razsvetljave in sve-
tlobno signalnih naprav na področju CP
Kranj.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 49,523.754 SIT, 26,656.762 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000,
Ob-26919.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

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

Ob-35890
1. Naročnik, poštni naslov: Žičnice Vo-

gel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jeze-
ro.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih na podlagi
dejstva, da je ponudnik opredeljen, kot znan
proizvajalec navedene nihalne žičnice in
gondole, za to investicijo izdelal tehnične
projekte in del opreme, kot so nosilni ste-
bri, nosilna sidra ipd. za zamenjavo dotraja-
ne žičnice. Od leta 1995 so te naloge izva-
jali na Voglu in investicijo izvedli v obsegu
ene tretjine. V tem primeru gre za nadalje-
vanje že začete investicije in naročilo opre-
me za katero so že vgrajeni elementi in del
opreme pri izvajanju del.

3. Datum izbire: 12. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): družba Žičnice Vogel, Bohinj,
d.d., je imenovala komisijo, ki je ugotovila,
da se na podlagi dejstev, ki so navedene v
2. točki sklene aneks k pogodbi z izvajal-
cem in dobaviteljem opreme navedeni v na-
slednji točki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje Pomagalski S.A.,
Center*Alp-108, Rue Aristido Berges – BP
47, 38341 Voreppe, Francija.

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

bno dobaviti: deli za gondolsko nihalno
žičnico z montažo.

7. Pogodbena vrednost: 712,350.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ista.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: druž-
ba Žičnice Vogel Bohinj, d.d., od julija letos
zaradi prepovedi obratovanja stare dotraja-
ne gondole ne more izvajati svojega pred-
meta poslovanja. V zvezi s tem družba vsak
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mesec zaradi obratovanja izgublja redni pri-
hodek. Zato je nujno čimprej zaključiti inve-
sticijo zamenjave dotrajane gondole in za-
četi normalno poslovanje.

Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.

Št. 404-08-250/2000 Ob-35848
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. členu zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 10. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava tujega dobavitelja
Nera Telecomunication, Norvay.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CIFRA d.o.o., Stegne
21,1000 Ljubljana

(a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva plo-
ščad 24-26, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: satelitski terminal Nera
WordPhone 2 kosa.

7. Pogodbena vrednost: 1,518.292,44
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,518.292,44 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-334/2000 Ob-35849
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. členu zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava tujega dobavitelja
Crypto AG, Switzerland.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com d.o.o., Brnčiče-
va 45, Ljubljana.

(a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva plo-
ščad 24-26, Ljubljana.

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

– 5 kosov kripto GSM aparat,
– 5 kosov torbic,
– 5 kosov polnilcev za avto,
– 5 kosov prostoročnih kompletov

(slušalke z mikrofonom).
7. Pogodbena vrednost: 6,273.628,54

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,273.628,54 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-312/2000 Ob-35850

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava tujega dobavitelja
Erdas International.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemer-
ska 12, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 1 kos Erdas Imagine Virtual
Gis(unix).

7. Pogodbena vrednost: 1,998.064,85
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,998.064,85 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-310/2000 Ob-35851

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava tujega dobavitelja
Maplnfo GmbH, Bad Soden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prostor, d.o.o., Cesta na
Štibuhu 11, Slovenj Gradec.

6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 20 kosov licenc program-
ske opreme Maplnfo MapXtreme Java
3.x.

7. Pogodbena vrednost: 2,416.176 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,416.176 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-158/2000 Ob-35852

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. členu zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in koncesija za promet z
vojaškim orožjem in opremo opredeljeno v
soglasju ministrstva za obrambo, št.
804-01-2/97.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: M.P.P.Vozila, Ptujska cesta
184, Maribor.

(a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva plo-
ščad 24-26, 1000 Ljubljana.

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

– 230 kosov platišč s priborom (l.
2000)

– 54 kosov platišč s priborom (l.
2001)

7. Pogodbena vrednost: 77,364.141
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,364.141 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št.404-08-249/2000 Ob-35853

1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RaPro d.o.o., Kompolje
55,1312 Videm-Dobrepolje

6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana.

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

– a) nadgradnja varne elektronske
pošte,

– b) programski paket Varne elek-
tronske pošte,

– c) programski paket Varni elek-
tronski dokument.

7. Pogodbena vrednost: 11,638.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11.638.200,00 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-36086
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-55-96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., Po-
slovna enota Novo mesto, Novi trg 7a, No-
vo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: 3
× BA standardni priključek osnovnega
dostopa Euro-ISDN in omrežni priklju-
ček Network terminator (NT+2ab).

Kraj dobave: Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: 119.238 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

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

Ob-35884
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Orehek Kranj, Zasav-
ska cesta 53c, Kranj, tel. 064/33 23 65,
telefaks 064/35 50 41.

2. (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: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 1,650.000 SIT,

2. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
2,170.000 SIT,

a) jabolka v vrednsoti ca. 250.000
SIT,

b) ostalo sadje v vrednosti ca.
750.000 SIT,

c) krompir v vrednosti ca. 120.000
SIT,

d) ostala zelenjava v vrednosti ca.
950.000 SIT,

3. jajca v vrednosti ca. 24.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga ali blago iz ene podskupine arti-
kov.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
3,844.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  od 1. 11.
2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-0034207 – za razpisno doku-
mentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, Kranj v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg na-
slovnika na prvi strani, na zadnji strani na-
slov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “ne odpiraj –javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v petek, 27.
10. 2000 ob 14. uri v prostorih Osnovne
šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c,
Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člen ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Orehek Kranj

Št. 89 Ob-35885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (faks 02
45-00-36).

2. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava svetlobne opreme
in rezervnih delov za vzdrževanje javne
razsvetljave in prometne signalizacije
(seznam materiala je sestavni del razpisne
dokumentacije).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v času 12 mesecev po podpisu po-
godbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti je na voljo vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 114/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 2. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 2. 11. 2000 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo Javnega komunalnega po-
djetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30,
Maribor, pri Mariji Bračko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 2. 11.
2000 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku (tel. 02
45-00-300) na sedežu Javnega komunal-
nega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

10.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 664/2000 Ob-35970
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba: Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ek., Celjska cesta 37, Voj-
nik, tel. 03 5 77 23 11, 03/5 77 20 10,
faks 03/5 77 25 93.
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2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nezdravstveni material – ži-
vila in material za prehrano:

a) sadje in zelenjava: 5,500.000 SIT
1. južno sadje: 900.000 SIT,
2. domače sadje: 1,000.000 SIT,
3. zelenjava: 3,600.000 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo:

3,500.000 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine:

1,200.000 SIT,
d)  meso in mesni izdelki:

10,000.000 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena

zelenjava in zmrznjeni izdelki: 9,000.000
SIT,

f) jajca: 700.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago:

13,000.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
42,900.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek
1.1.2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Terezija
Kočnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 10. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki za-
htevajo pisno na naslovu pod 1. točko, do
vključno 23. 10. 2000 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do 25. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa, ter z
navedbo predmeta naročila (grupe, skupi-
ne in podskupine).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 9. uri, sejna soba uprave na
naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. – 4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazano z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse

(100%) razpisane vrste blaga iz grupe, po-
samezne skupine oziroma podskupine, za
katero se javlja na razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposleni-
mi) z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije
kupoprodajnih pogodb za zadnji dve leti in
sicer za leto 1999 in 2000),

– izjavo, da sprejema 60-dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Rav-
ne pri Šoštanju – razloženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal
cenike oziroma za sadje in zelenjavo me-
sečno in zagotavljal fiksnost cen vse tri me-
sece oziroma za sadje in zelenjavo za ob-
dobje enega meseca,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti grupe,
posamezne skupine oziroma podskupine za
katero se javlja na razpis, če vrednost naro-
čila presega 25,000.000 SIT,

– izjavo, da v primeru urgentnega na-
ročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino kruha in pekov-
skega peciva ter da kruh, ki se ne porabi
prevzame in zamenja za ustrezno količino
drobtin (velja samo za skupino kruh in pe-
kovsko pecivo).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12

mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Merilo za dodelitev na-
ročila je najnižja končna cena. Pri ocenjeva-
nju ponudb ne bodo upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17.
11. 2000. Ponudba mora veljati do: 31.
12. 2000. Predvideni datum objave dodeli-
tve naročila: 15. 12. 2000.

10.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 664/2000 Ob-35971
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/5 77 23 11, 03 5 77 20 10,
faks 03/5 77 25 93.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nezdravstveni material – či-
stilna in pralna sredstva:

a) čistilna sredstva: 3,700.000 SIT,
b) papirna konfekcija: 2,000.000 SIT,
c) vreče polietilen: 1,000.000 SIT,
d) pralna sredstva: 300.000 SIT.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne grupe oziroma skupine, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

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

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Terezija
Kočnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki za-
htevajo pisno na naslovu pod 1. točko, do
vključno 11. 10. 2000 do 12. ure. Odgo-
vore bodo ponudniki prejeli do
12.10.2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa, ter z
navedbo predmeta naročila (grupe in skupi-
ne).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2000 ob 9. uri, sejna soba uprave
na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. – 4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazano z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse

(100%) razpisane vrste blaga iz grupe ozi-
roma posamezne skupine, za katero se jav-
lja na razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposleni-
mi) z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije
kupoprodajnih pogodb za zadnji dve leti in
sicer za leto 1999 in 2000),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik – razloženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal
cenike in zagotavljal fiksnost cen vse tri me-
sece,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod,

– mnenjem Zavoda za socialno medi-
cino in higieno glede ustreznosti posamez-
ne vrste čistila v zdravstvu (velja samo za
skupino čistilna sredstva).

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Merilo za dodelitev na-
ročila je najnižja končna cena. Pri ocenjeva-
nju ponudb ne bodo upoštevane preferen-

ce za domače ponudnike. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27.
10. 2000. Ponudba mora veljati do: 31.
12. 2000. Predvideni datum objave dodeli-
tve naročila: 24. 11. 2000.

10.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 664/2000 Ob-35972
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba: Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/5 77 23 11, 03 5 77 20 10,
faks 03/5 77 25 93.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zdravstveni material – zdra-
vila in laboratorijski material.

Količine blaga so razvidne iz predračuna,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

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

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Terezija
Kočnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 10. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki zahte-
vajo pisno na naslovu pod 1. točko, do vključ-
no 23. 10. 2000 do 12. ure. Odgovore
bodo ponudniki prejeli do 25. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa, ter z
navedbo predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 9. uri, sejna soba uprave na
naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. – 4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazano z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse

(100%) razpisane vrste blaga iz grupe, po-
samezne skupine oziroma podskupine, za
katero se javlja na razpis,

– izpolnjen obrazec za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposleni-
mi) z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije
kupoprodajnih pogodb za zadnji dve leti in
sicer za leto 1999 in 2000),

– izjavo, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Psi-
hiatrična bolnišnica Vojnik – razloženo,

– izjavo, da bo trimesečno dostavljal
cenike in zagotavljal fiksnost cen vse tri me-
sece,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,

– dovoljenjem za opravljanje prometa
z zdravili, ki ga izda Urad Republike Slove-
nije za zdravila,

– izjavo o izpolnjevanju zahtev iz 64.
člena zakona o zdravilih,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 4,000.000 SIT,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Merilo za dodelitev na-
ročila je najnižja končna cena. Pri ocenjeva-
nju ponudb ne bodo upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15.
11. 2000. Ponudba mora veljati do: 31.
12. 2000. Predvideni datum objave dodeli-
tve naročila: 15. 12. 2000.

10.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Št. 94 Ob-35991
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, Velenje, faks 063/869-039.

2. (a) Kraj dobave: Organizacijske enote
Zdravstvenega doma Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  zdravila, medicinski mate-
rial in razkužila, sanitetni material,
RTG-material, laboratorijski material, zo-
bozdravstveni material, pisarniški mate-
rial, tiskovine.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– zdravila: 10,300.000 SIT,
– medicinski material in razkužila:

8,200.000 SIT,
– sanitetni material: 6,500.000 SIT,
– RTG - material: 6,100.000 SIT,
– laboratirijski material 9,500.000 SIT,
– zobozdravstveni material: 14,600.000

SIT,
– pisarniški material: 4,800.000 SIT,
– tiskovine: 1,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: eno leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Velenje,
uprava, Vukelić Ružica, tel. 03/8995-422,
faks 063/869-039.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR
52800-603-39042, sklic na številko
3/2000, za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Zdrav-
stvenega doma Velenje, Vodnikova 1, Vele-
nje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): da ima priloženo:

1. veljavno potrdilo o registraciji,
2. odločbo o izpolnjevanju z zakonom

predpisanih pogojev za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega razpisa,

3. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, ki na dan
javnega odpiranja ponudb ne sme biti sta-
rejši od 30 dni,

4. BON 1, BON 2 ali BON 3, ki na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni,

5. da nima blokiranega žiro računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca o plačilni sposobnosti,

6. dokazilo pristojnih organov da ima
poravnane prispele davke in prispevke,

7. izpolnjenjo izjavo o referencah,
8. izpolnjeno izjavo o dostavi cenikov,
9. izjavo o zagotovitvi najmanj 70%

razpisanih vrst blaga iz skupine za katero se
prijavlja,

10. bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti sku-
pin za katere se prijavlja, če ocenjena vre-
dnost skupin presega 25 mio SIT,

11. izjavo banke o izdaji garancije za
dobro izvedbo posla v primeru, da bo po-
nudniku priznana sposobnost, če ocenjena
vrednost skupin za katere mu bo priznana
sposobnost presega 25 mio SIT.

12. predračun iz katerega je razvidna
končna cena blaga,

13. izjavo, da zagotavlja najmanj 60
dnevni plačilni rok,

14. izjavo o dostavi blaga.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: merila za priznanje sposobnosti, cena,
reference, plačilni rok, pogoji dobave, ce-
lovitost ponudbe. Uporaba zastavljenih me-
ril je navedena v razpisni dokumentaciji.

10.
Zdravstveni dom Velenje

Št. 1609 Ob-36016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
Ljubljana, telefaks 01-2524-312.

2. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5, Ljubljana.

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

1. skupina: osebni računalniki,
2. skupina: monitorji,
3. skupina: tiskalniki,
4. skupina: vzdrževanje računalni-

ške opreme.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: delne dobave

v obdobju enega leta.
4. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za kemijo in kemijsko tehnologijo, taj-
ništvo fakultete, Aškerčeva 9, Ljubljana, te-
lefon 01-4760-603, e-pošta: deka-
nat.fkkt@uni-lj.si, telefaks 01/2524-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na žiro račun Univerze
v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo, št. 50101-603-402620.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba pred-
ložiti do 19. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za kemijo in kemijsko tehnologijo, taj-
ništvo fakultete, Aškerčeva 9, 1000 Ljublja-
na, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj -
Ponudba za ugotavljanje sposobnosti za do-
bavo PC”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 9. uri na Univerzi v Ljublja-
ni, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo, sejna soba v tajništvu fakultete, Ašker-
čeva 9, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-

ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa. Ponudba se lahko nanaša na vse
ali na posamezne skupine blaga oziroma
storitev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo priznal sposobnost
tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali na-
slednje pogoje:

I. pogoje v skladu s 40. členom ZJN
in ostale pogoje določene v razpisni doku-
mentaciji,

II. predložili garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,

III. merila za izbiro ponudnikov:
– konkurenčnost cen, do 30 točk,
– garancijska doba, odzivnost servisa v

urah, doba zagotavljanja rezervnih delov,
do 20 točk,

– dovoljena tehnična odstopanja, do 20
točk,

– reference, 10 točk,
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem, do

20 točk.
Sposobnost bo priznana tistim ponudni-

kom, ki bodo izpolnjevali pogoje iz I. in II.
točke ter dosegli vsaj 50% možnih točk, ob
uporabi meril navedenih v III. točki.

Vse ponudnike s priznano sposobnostjo
in sklenjeno pogodbo bo naročnik pred vsa-
ko dobavo pozval k predložitvi ponudb, ki
jih bo ocenjeval na podlagi meril, navedenih
v III. točki in v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri Bogdanu Bizjaku, na tele-
fon 01-4760-536, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

10.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Ob-36030
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Osnovna šola Zali rovt
Tržič, Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič, tele-
fon 04/596 39 93,telefaks 04/596 39 94.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Zali rovt
Tržič , Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič in
podružnica Podljubelj, Podljubelj 107, Tr-
žič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,265,000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 1,415.000 SIT,

3. perutnina v vrednosti ca. 220.000
SIT,

4. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 1,240.000 SIT,

5. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
1,050.000 SIT,

6. zmrznjene ribe in ostala hrana v
vrednosti ca. 150.000 SIT,

7. jajca v vrednosti ca. 40.000 SIT,
8. mlevski izdelki in testenine v vre-

dnosti ca. 150.000 SIT,
9. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 760.000 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago v vre-

dnosti ca. 520.000 SIT.
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Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo  samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
7,810.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavo-
da vsak delovni dan od  9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 10. 2000.

(c) Razpisna dokumentacija je na voljo v
zavodu proti dokazilu o plačilu 11.900 SIT
na žiro račun zavoda št. 51520-603-30874
– za razpisno dokumentacijo.

5. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Zali rovt Tržič,
Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič v zapečate-
nih kuvertah, na katerih je napisan poleg
naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka »ne odpiraj - javni razpis«.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v ponedeljek,
30. 10. 2000 ob 8.30 v prostorih Osnovne
šole Zali rovt Tržič, Pot na Zali rovt 15,
4290 Tržič.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo morajo
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

– pogoji iz 40. člen ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Zali rovt, Tržič

Št. 38-07/00 Ob-36066
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
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, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 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 – RTG
material in ostalo”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 11. 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:
6. 11. 2000 ob 11.

 
uri, 16. etaža Kirurške

stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
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 posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
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 preteklih 6 mese-
cih 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 uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne 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;

14. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle, če so uvoženi;

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 naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: 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 navodilo 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
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Št. 37-13/00 Ob-36068
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kardiokirurški medicinski
potrošni material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
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, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 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 Kardioki-
rurški medicinski potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 11. 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:
6. 11. 2000 ob 13. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
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 preteklih 6 mese-
cih 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 prijav-
lja;

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 bolniš-
nica 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;

14. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

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 naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: 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

Preklic
Ob-36196

Pedagoška fakulteta Univerze v Maribo-
ru, Koroška cesta 160, Maribor, preklicuje
javni razpis za oddajo storitev čiščenja pro-
storov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 84
z dne 22. 9. 2000, Ob-35659 (stran 7568),
št. 364/2000.

Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu na področju energeti-

ke za intervencije v obnovljive vire energije
(OVE-A), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35703, št.
400-3/00, se datumi v 6. in 7. točki popra-
vijo in se pravilno glasijo:

6. Rok za prijavo:
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu z

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 10. 10.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do
10. 10. 2000 najkasneje do 12. ure, in
sicer v zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpi-
raj vloga na razpis” z navedbo naslova „Po-
nudba za OVE-A” in številko objave tega
razpisa na prednji strani, ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani.

7. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 16. 10.

2000,
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– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

V javnem razpisu na področju energeti-
ke za intervencije v obnovljive vire energije
(OVE-B), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35704, št.
403-3/00, se datumi v 7. in 8. točki popra-
vijo in se pravilno glasijo:

7. Rok za prijavo:
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu z

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 10. 10.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do
10. 10. 2000 najkasneje do 12. ure, in
sicer v zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpi-
raj vloga na razpis” z navedbo naslova „Po-
nudba za OVE-B” in številko objave tega
razpisa na prednji strani ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani.

8. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 16. 10.

2000,
– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek

V javnem razpisu na področju energeti-
ke za intervencije v obnovljive vire energije
(OVE-C), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35703, št.
400-3/00, se datumi v 7. in 8. točki popra-
vijo in se pravilno glasijo:

»7. Rok za prijavo
Popolna vloga v enem izvodu, v skladu z

navodili iz razpisne dokumentacije mora biti
dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5/II, SI-1000 Ljubljana, do 10. 11.
2000 (poštni žig) ali oddan v vložišče Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti do
10. 11. 2000 najkasneje do 12. ure, in
sicer v zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpi-
raj vloga na razpis” z navedbo naslova „Po-
nudba za OVE-C” in številko objave tega
razpisa na prednji strani ter polnim naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani.«

8. Odpiranje ponudb:
– odpiranje ponudb bo dne 16. 10.

2000 in 16. 11. 2000,
– odpiranje ne bo javno,
– neveljavnih ponudb (prepozno prispe-

lih ali nepravilno označenih ponudb) komisi-
ja ne bo obravnavala.

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 011-04-8/00 Ob-36036
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

za objekt »Kolesarska steza treh dežel«
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Avstrija 1998, projekt št.
SL-9807.01.02. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa PHARE. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba daljinske ko-

lesarske poti med mednarodnim mejnim
prehodom Rateče in Jesenicam.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Dela se morajo
pričeti v roku 14 dni po podpisu pogodbe
(uvedba v delo), predvideni rok dokončanja
del pa je sedem mesecev po uvedbi v delo
oziroma najkasneje do 30. 9. 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1997, 1998 in 1999 mora znašati najmanj
670.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih v cestogradnji
ali na vsaj 4 projektih, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli,
pri katerih je bil ponudnik glavni izvajalec.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
odpiranje ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Družba za državne ceste, DDC d.o.o., Trža-
ška 19 a, 1000 Ljubljana, Oto Rubinič, so-

ba 103, tel: +386 (0)1 478 8331, faks
+386 (0)1 478 8332, po vplačilu nevračlji-
vega zneska 150,00 EUR v protivrednosti v
SIT na ŽR Ministrstva za promet in zveze,
Direkcije Republike Slovenije za ceste št.
50100-630-10014, s pripisom »Za razpi-
sno dokumentacijo »Kolesarska steza treh
dežel«. Za vplačila je merodajen prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 2. 10. 2000 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Mar-
ko Žitnik, telefon: +386 (0)1 478 8405 ali
+386 (0)41 645 594, faks: +386 (0)1 478
8398, e-mail: marko.zitnik@dd-ceste.si.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 14. 11. 2000 do 9. ure po lokal-
nem času na naslov Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte
in jasno označene: »Not to be opened befo-
re the Opening Session« in «Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«. Javno odpi-
ranje ponudb bo dne, 14. 11. 2000 ob
10. uri po lokalnem času na naslovu: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, velika
dvorana v 1. nadstropju. Pri odpiranju po-
nudb lahko sodeluje en predstavnik ponu-
dnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-36037
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slo-
venia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law (OG RS 24/97), Article 55, paragraph
1 point 9 and according to Articles 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Roads Directorate of
Republic of Slovenia announces

Invitation to Tender
for the project »Cycling track of three

Countries«
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1998 CBC Program-
me Slovenia-Austria, Project No.
SL-9807.01.02. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for execution of
the long-distance cycle path between the
international border crossing Rateče and
Jesenice.
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In the case Tender’s value exceeds ava-
ilable funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 14 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within the period of seven months after
the issue of the Letter of Commencement,
but in any case no later than 30 September
2001.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works sho-
uld be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– Annual turnover in construction works
for the years 1997, 1998 and 1999 should
amount to or exceed EUR 670,000.00;

– Successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects in road construction or 4 projects of
the same nature and complexity compara-
ble to the tendered works during last 2 years
and where tenderer was main contractor.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have validity of 120 days
from the date of the opening session.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19
a, 1000 Ljubljana, Mr. Oto Rubinič, room
103, tel: +386 (0)1 478 8331, Fax. +386
(0)1 478 8332 upon payment of nonrefun-
dable fee of EUR 150.00 equivalent in SIT
to the account No. 50100-630-10014 of
the Ministry of Transport and Communicati-
ons, Roads Directorate of Republic of Slo-
venia, with the notice »For tender dossier
Cycling track of three Countries«. For the
payments the selling exchange rate issued
by the Bank of Slovenia on the day of the
announcement in the OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 2. 10. 2000. For all additional in-
formation please contact the responsible
person Mr. Marko Žitnik by phone: +386
(0)1 478 8405 or +386 (0)41 645 594,
faks: +386 (0)1 478 8398, e-mail: mar-
ko.zitnik@dd-ceste.si.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English langu-

age shall be submitted at the latest on
14. 11. 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Ministry of Transport and Commu-
nications, Roads Directorate of Republic of
Slovenia, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. The
sealed envelope has to be marked »Not to
be opened before the Opening Session«
and «Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem

ponudb«. The opening of Tenders will be
public on the same day at 10:00 hrs local
time at the Ministry of Transport and Com-
munications, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
big hall on 1st floor. At the opening session
one Tenderer’s Representative submitting
the power of attorney may participate.

Republic of Slovenia
Ministry of Transport and

Communications
Roads Directorate of Republic

of Slovenia

Ob-35992
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Maribor-
ska razvojna agencija

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

Podjetniški center mariborske razvojne
agencije

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev Phare, v okviru Phare pro-
grama prekomejnega sodelovanja Sloveni-
ja-Avstrija 1998, projekt št.
SL-9807.01.02.02. Na razpis se lahko ena-
kopravno prijavijo vse fizične in pravne ose-
be iz držav, članic Evropske skupnosti in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so adaptacijska grad-

bena in obrtniška dela na objektu KPD za
potrebe Podjetniškega centra mariborske
razvojne agencije, skupne kvadrature ca.
360 m2.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
rok dokončanja del pa 6 mesecev.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo :

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 400.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po

naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– 50% pogodbenih del mora ponudnik
opraviti sam.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti
brez davkov v EUR, ali v protivrednosti v SIT
ali katerikoli tuji konvertibilni valuti. Bančna
garancija mora veljati 120 dni od zadnjega
dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Mari-
bor, po vplačilu nevračljivega zneska 150
EUR ali v protivrednosti v SIT ali v katerikoli
tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Ma-
ribor, d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
»Za razpisno dokumentacijo Podjetniški
center mariborske razvojne agencije«. Za
vplačila je merodajen prodajni menjalni te-
čaj Banke Slovenije na dan objave tega raz-
pisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 2. 10. 2000, vsak de-
lavnik od 8. do 16. ure. Za vse dodatne
informacije je pooblaščena Bojana Sovič,
univ. dipl. inž. gr., tel. +386 2 250 41 10,
faks: +386 2 250 41 35, e-mail: pro-
plus@proplus.si. Za ponudnike bo pred
ogledom kraja gradbišča organiziran infor-
mativni sestanek dne 20. 10. 2000 ob
10. uri na naslovu: Mariborska razvojna
agencija, Partizanska 47, 2000 Maribor.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 10. 11. 2000 do 10. ure po lokal-
nem času na: Mariborska razvojna agenci-
ja, Partizanska 47 – prvo nadstropje v taj-
ništvo, 2000 Maribor. Ovojnice morajo biti
zaprte in jasno označene: »Not to be ope-
ned before the Opening Session« in «Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb«.
Odpiranje ponudb bo javno na isti dan ob
11. uri po lokalnem času na zgornjem na-
slovu. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje
en predstavnik ponudnika, ki se izkaže s
pisnim pooblastilom.

Mariborska razvojna agencija

Ob-35993
In accordance with the Regulation on rati-

fication of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), refer-
ring to Public Procurement Law, section 9,
paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedu-
res of Public Tender Performed, Maribor De-
velopment Agency announces

Invitation to Tender
for the Project Regional Human

Resource Development Centre Maribor
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
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framework of Phare CBC Programme Slo-
venia-Austria 1998, project No.
SL-9807.01.02.02. Participation is open
on equal terms to all natural and legal per-
sons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
Phare programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen for adaptation of 360 m2 of
existing KPD building for the Regional Hu-
man Development Centre Maribor.

In the case Tender’ s value exceeds ava-
ilable funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 6 months.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works sho-
uld be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997,1998
and 1999 should amount to or exceed EUR
400.000;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– 50% of the Contract Works shall be
carried out by his own means.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price excluding taxes in EUR or
equivalent value in SIT or any other foreign
convertible currency. The Tender Bond shall
have a validity of 120 days from the deadli-
ne for submission of Tenders.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Ma-
ribor, after the payment of nonrefundable
fee of 150 EUR in SIT or any other equiva-
lent foreign convertible currency to the ac-
count No. 51800-601-62499 (for pay-
ments in SIT) or to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor d.d. (for
payments in foreign currency), with the noti-
ce »For tender dossier Regional Human Re-
source Development Centre Maribor«. For
the payments the selling exchange rate is-
sued by the Bank of Slovenia on the day of
the announcement in the OG RS is rele-
vant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit

their offers. The tender dossiers are availa-
ble from 2nd October 2000 every working
day from 8:00 to 16:00 hrs. For all additio-
nal information the responsible person is
Ms. Bojana Sovič, phone: +386 2 250 41
10, fax: +386 2 250 41 35, e-mail: pro-
plus@proplus.si. A Clarification meeting and
a site visit will be held on 20th October 2000
at 10:00 hrs local time at the following ad-
dress: Maribor Development Agency, Parti-
zanska 47, 2000 Maribor.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered at the latest on 10th

November 2000 by 10:00 hrs local time to
the address: Maribor Development Agency,
Partizanska 47- first floor in secretary‘s offi-
ce, 2000 Maribor. The sealed envelope has
to be marked »Not to be opened before the
Opening Session« and «Ne odpiraj pred ura-
dnim odpiranjem ponudb«. The opening of
Tenders will be public on the same day at
11:00 hrs local time at same address. At
the opening session one Tenderer’ s repre-
sentative, submitting the power of attorney
may participate.

Maribor Development Agency

Ob-35918
Na podlagi 7., 10. in 43. člena zakona o

popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja Posočja (Ur. l. RS, št. 45/98) in
sklepov Vlade RS z dne 5. 11. 1998 in
26. 11. 1998, sklepa Komisije za nadzor
državnih pomoči z dne 31. 3. 2000, na pod-
lagi sklepa Nadzornega sveta SRD d.d. z
dne 11. 9. 2000 ter uprave Slovenske raz-
vojne družbe d.d z dne 20. 9. 2000 ter
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana (v
nadaljevanju: SRD) ponovno objavlja

javni razpis
za kapitalska vlaganja SRD v Posočju

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je: kapitalsko vlaganje SRD v go-
spodarske družbe in za ustanavljanje novih
gospodarskih družb s prosilci z območja
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in sicer za
realizacijo njihovih razvojnih projektov v skla-
du z Delnim programom ohranjanja delov-
nih mest ter razvoja gospodarske infrastruk-
ture in javnih del.

Višina razpisnih sredstev je v skupnem
znesku 30 mio SIT.

II. Razpisni pogoji
1. Prosilci so lahko gospodarske druž-

be in samostojni podjetniki posamezniki in
fizične osebe z območja občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin. Kadar sodelujejo pri javnem
razpisu samostojni podjetniki in fizične ose-
be, je sklep o odobritvi sprejet pod odlož-
nim pogojem, da bo prosilec najkasneje v
času 6 mesecev po odobritvi ustanovil go-
spodarsko družbo v eni izmed pravno ve-
ljavnih oblik.

2. Projekti morajo biti ekološko nespor-
ni.

3. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb tako, da pred-
stavlja njen vložek najmanj 25 % v osnov-
nem kapitalu teh družb. Registracija kapital-
skega vložka se izvede v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.

III. Finančni pogoji
1. Posamični kapitalski vložek lahko zna-

ša najmanj 10 milijonov SIT.
2. Slovenska razvojna družba zaračuna-

va nadomestilo za svoje stroške, in sicer v
višini 1,2% od vložka.

IV. Merila za izbor
Pri izboru bo razpisna komisija ocenje-

vala:
– zagotavljanje novih oziroma ohranjanje

obstoječih delovnih mest;
– rezultat projektov mora biti povečana

dodana vrednost oziroma povečana konku-
renčna prednost;

– finančno konstrukcijo projekta;
– donosnost naložbe
– dosedanje poslovanje družbe oziroma

reference prijavitelja;
– poslovni načrt družbe.
V. Vsebina vloge
1.Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) Prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R8-1/00-1);
b) Opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R8-1/00-2);
c) Predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec SRD
R8-1/00-3);

d) Poslovni načrt družbe z vključenim
razvojnim projektom (navodilo SRD
R8-1/00-4).

2. Kadar gre za ustanavljanje novih go-
spodarskih družb na podlagi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz točke 1.a, b. in
c. tega poglavja, podatki iz točke 1.d. po-
glavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik, mora le-ta pridobiti status prav-
ne osebe najkasneje v šestih mesecih od
sprejetega sklepa o odobritvi.

VI. Prijava na razpis in rok prijave
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo

in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino ter vse potrebne informacije v zvezi
s tem na sedežu Slovenske razvojne druž-
be, Dunajska 160, Ljubljana.

2. Razpis je odprt do 24. 11. 2000. Pis-
ne vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni z
razpisnimi pogoji, se štejejo kot pravoča-
sne, če so prispele na Slovensko razvojno
družbo do 24. 11. 2000.

3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu SRD v zaprti ovojnici
pod oznako: “Ne odpiraj - razpis R8-Poso-
čje”.

4. Prosilec mora k vlogi priložiti vso za-
htevano dokumentacijo. Nepopolnih vlog
razpisna komisija ne bo obravnavala. Razpi-
sna komisija lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo.

VII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija imenovana s strani

uprave SRD bo delovala kontinuirano od
objave tega razpisa.

2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen
s Pravilnikom Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projek-
tnega financiranja.

3. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dnevih po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je
petnajst dni po sprejemu sklepa uprave.
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VIII. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba si pridržu-

jejo pravico ne izbrati nobenega projekta, v
kolikor ne bo primernih vlog.

2. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družbe, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Barbara
Waschl, tel. 18-94-868.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Št. 59/2000 Ob-36203
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I.), pravilnika
o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l.
RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98) in pravilni-
ka o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur. l.
RS, št. 82/99) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za subvencioniranje infrastrukturnih

razvojnih centrov – tehnoloških centrov
– subvencije dela plač novih magistrov

in doktorjev znanosti za področje
tehnološkega razvoja za leto 2000
I. Uporabnik proračunskih sredstev je Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je subvenci-
oniranje dela stroškov plač novih doktorjev
in magistrov znanosti, ki so zaposleni v in-
frastrukturnih razvojnih centrih – tehnolo-
ških centrih ( v nadaljevanju IRC ) in izvajajo
predkonkurenčno razvojno dejavnost, za le-
to 2000.

III. Pogoji za dodelitev subvencije: mini-
strstvo dodeljuje subvencije za pokrivanje do
25% stroškov plač novim doktorjem in ma-
gistrom znanosti pod pogojem, da gre za:

– zaposlitev doktorja oziroma magistra
znanosti v IRC

– in pod pogojem, da je IRC vpisan v
evidenco MZT.

IV. Prednost pri dodelitvi subvencije bo-
do imeli IRC, ki:

– ustanavljajo oziroma širijo svojo razvoj-
no enoto oziroma raziskovalno skupino;

– so razvojno oziroma tehnološko inten-
zivne in razvijajo oziroma uvajajo zahtevne
tehnologije v svojo proizvodnjo;

– ki v večjem obsegu sodelujejo z različ-
nimi raziskovalnimi organizacijami;

– ki svoj razvoj temeljijo na znanju oziro-
ma na visoki vsebovanosti raziskovalno-raz-
vojnega dela v svojih proizvodih oziroma
storitvah,

pri čemer so ta merila navedena s pada-
jočo prednostjo.

V. Vloga na razpis mora vsebovati:
– program tehnološko-razvojnega dela

doktorja oziroma magistra znanosti v letu
2000 (največ 2 strani);

– potrdilo o opravljenem zagovoru dok-
torske oziroma magistrske naloge oziroma
prepis listine o podelitvi naziva;

– pri notarju overjeni prepis listine, iz ka-
tere je razvidno: datum sklenitve delovnega
razmerja in redna zaposlitev pri vlagatelju v
obdobju priprave vloge;

– popolno izpolnjen prijavni obrazec in
vse priloge, ki so navedene v razpisni doku-
mentaciji (navodilo za pripravo vloge).

VI. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: 10 mili-
jonov SIT. Ministrstvo bo izbranim tehnolo-
škim centrom izplačalo subvencijo v predvi-
deni višini do 1,325.000 SIT za doktorje in
do 1,115.000 SIT za magistre za celo leto,
oziroma sorazmerni del glede na dolžino
obdobja, delež in vsebino RR dejavnosti
doktorja oziroma magistra znanosti v letu
2000.

VII. Ugoditev vlogam, prispelim na javni
razpis za subvencije dela plač novih ma-
gistrov in doktorjev znanosti za področje
tehnološkega razvoja za leto 2000 (Ur.l.
RS, št. 67/00 z dne 28. 7. 2000) izključuje
možnost subvencioniranja po predmetnem
javnem razpisu, to je za subvencioniranje
infrastrukturnih razvojnih centrov – tehnolo-
ških centrov – subvencije dela plač novih
magistrov in doktorjev znanosti za področje
tehnološkega razvoja za leto 2000.

VIII. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo morajo vlagatelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v glavno pisarno Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana. Na ovojnici naj bo označba poši-
ljatelja in napis: “Ne odpiraj! Vloga na razpis
za subvencioniranje infrastrukturnih razvoj-
nih centrov – tehnoloških centrov – subven-
cioniranje dela plač novih magistrov in dok-
torjev znanosti za področje tehnološkega
razvoja za leto 2000”.

Vloga mora prispeti na ta naslov ne gle-
de na vrsto prenosa do vključno 13. okto-
bra 2000 do 14. ure.

IX. Komisijsko odpiranje vlog bo
17. oktobra 2000 ob 11. uri v sejni sobi 2.
nadstropja Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Trg OF 13. Nepravočasnih in nepra-
vilno opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjeni vlagateljem.

X. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni do 10. novembra 2000.

XI. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani vlagatelji dvignejo vsak delovni dan
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, od 7. do 17. ure na recepciji mini-
strstva (vratar), Trg OF 13, Ljubljana. Prijavi-
telji lahko razpisno dokumentacijo naročijo
tudi pisno na naslov ministrstva, ali po tele-
fonu 01/478-46-26, pri Milošu Kuretu. Pri-
javna dokumentacija je na voljo tudi na in-
ternetu na naslovu http://www.mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-36106
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), na podlagi
pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih
za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih (Uradni list RS, št.
22/98 in 34/98) ter na podlagi pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00 in
65/00) objavljamo

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije

I. Uporabniki proračunskih sredstev
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za ekonomske odnose in

razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za makroekonomske analize in
razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana,

– Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

II . Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira projektov za prednostne raziskovalne
tematike za podporo Strategije gospodar-
skega razvoja Slovenije (SGRS), ki jo v so-
delovanju z drugimi vladnimi resorji priprav-
lja Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj. Razpis za izbor izvajalcev raziskav se
nanaša na ciljni raziskovalni program za pod-
poro SGRS, in sicer:

1. Osnove strategije gospodarskega raz-
voja;

2. Socialni razvoj in razvoj človeškega
dejavnika.

Cilji razpisanih raziskav v okviru navede-
nih CRP-ov izhajajo iz že obstoječih sektor-
skih razvojnih strategij z zahtevo po obliko-
vanju strokovnih podlag za ureditev nekate-
rih konkretnih vprašanj usmerjanja razvoja
in vodenja ekonomske politike v obdobju
priprav na vstop v EU in po vključitvi, pa tudi
podlag za pripravo nekaterih dolgoročnih
planskih dokumentov, ki jih bo EU zahteva-
la že za pridobitev različnih oblik predpristo-
pne pomoči.

III. Razpisani tematski sklopi in projekti
znotraj njih za posamezen CRP so naslednji:

1. CRP: Osnove strategije gospodarske-
ga razvoja

1.1. Tematski sklop: Ekonomski modeli
slovenskega gospodarstva

Projekti:
1.1.1. Ekonometrični model slovenske-

ga gospodarstva
okvirna vsebina:
– izdelava ekonometričnega modela slo-

venskega gospodarstva za uporabo pri ana-
lizi in napovedovanju kratkoročnih in dolgo-
ročnih gospodarskih gibanj ter pri pripravi
usmeritev in ukrepov ekonomske politike;

– letno obnavljanje/dopolnjevanje mo-
dela;

– uporaba modela po naročilu za potre-
be priprave usmeritev ekonomske politike.

1.1.2. Izračunljivi model splošnega rav-
novesja za Slovenijo

okvirna vsebina:
– izdelava izračunljivega modela splo-

šnega ravnovesja za slovensko gospodar-
stvo za uporabo pri analizi in napovedovanju
strukturnih sprememb v gospodarstvu in
učinkov ukrepov ekonomske politike:

– letno obnavljanje/dopolnjevanje mo-
dela;

– uporaba modela po naročilu za potre-
be priprave usmeritev ekonomske politike.

1.1.3. Interdependenčni model za simu-
lacijo ukrepov ekonomske politike

okvirna vsebina:
– dodelava modela do uporabnosti za

analizo in napovedovanje strukturnih spre-
memb v gospodarstvu in učinkov ukrepov
ekonomske politike;

– letno obnavljanje/dopolnjevanje mo-
dela;

– uporaba modela po naročilu za potre-
be priprave usmeritev ekonomske politike.
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1.2. Tematski sklop: Sistem indikatorjev
za spremljanje SGRS

Projekti:
1.2.1. Krovni sistem indikatorjev za

spremljanje SGRS
okvirna vsebina:
– na podlagi ekspertiz in raziskav, izde-

lanih za potrebe SGRS, in z dodatnim razi-
skovalnim delom oblikovati konsistenten si-
stem indikatorjev (originalnih in izvedenih)
za letno spremljanje izvajanja SGRS in do-
seganja ciljev;

– obnavljanje/dopolnjevanje sistema in-
dikatorjev;

– oblikovanje načina prezentacije indi-
katorjev;

– letno izračunavanje in priprava prezen-
tacije indikatorjev.

1.2.2. Sistem indikatorjev za spremlja-
nje socialnega razvoja

okvirna vsebina:
– primerjalni pregled metodologij za

spremljanje socialnega razvoja (Socialno po-
ročilo, Poročilo o človekovem razvoju ipd.)
in na tej osnovi oblikovanje celovitega siste-
ma indikatorjev socialnega razvoja;

– obnavljanje/dopolnjevanje sistema in-
dikatorjev;

– oblikovanje načina prezentacije indi-
katorjev;

– letno izračunavanje in priprava prezen-
tacije indikatorjev.

1.2.3. Sistem kratkoročnih indikatorjev
gospodarske konjunkture

okvirna vsebina:
– sistematično spremljanje konkunktur-

nih gibanj in priprava tekočih raziskovalnih
analiz in nasvetov za ekonomsko politiko;

– obnavljanje/dopolnjevanje sistema in-
dikatorjev;

– oblikovanje načina prezentacije indi-
katorjev;

– mesečno izračunavanje in prezentaci-
ja indikatorjev.

1.2.4. Sistem indikatorjev nacionalne
konkurenčnosti

okvirna vsebina:
– letno izračunavanje indikatorjev po me-

todologiji Global Competitiveness Report na
podlagi ankete in obdelave primarnih indi-
katorjev;

– analiza in publiciranje indikatorjev in
primerjalnih analiz nacionalne konkurenčno-
sti Slovenije.

2. CRP: Socialni razvoj in razvoj člove-
škega dejavnika

Projekt:
2.1. Dohodkovna politika
okvirna vsebina:
– pregled gibanj in strukture plač in do-

hodkov ter uspešnosti ukrepov dohodkov-
ne politike v Sloveniji;

– oblikovanje strateških usmeritev do-
hodkovne politike za zasebni in javni sektor.

IV. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projek-
ta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisa-
ne z 29. in/ali 30. členom zakona o razi-

skovalni dejavnosti (Uradni list RS, št.
8/91- I)).

b) Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za ekonomske odnose in razvoj v
sodelovanju z eksperti, ki jih bodo v evalva-
cijsko komisijo predlagali ostali sofinancer-
ji, na podlagi predhodno izdelane ocene
ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev pro-
jektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jo pripravi Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvaja-
nje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imele pred-
nost prijave, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in časovnim na-
črtom obetale učinkovito doseganje zgoraj
navedenih ciljev po razpisanih temah zno-
traj obeh razpisanih Ciljnih raziskovalnih pro-
gramov in bodo za izvajanje razpisane tema-
tike oblikovali projektne skupine, sestavlje-
ne interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazale uporabnost pričako-
vanih rezultatov.

Od izbranih izvajalcev se pričakuje aktiv-
no sodelovanje pri usklajevanju projekta
SGRS (aktiven odziv na tekste in predlaga-
ne ukrepe drugih sodelavcev SGRS, ki po-
krivajo s tem vsebinskim področjem pove-
zane teme) in aktivno udeležbo na delovnih
konferencah SGRS. Od izbranih izvjalcev
se pričakuje poznavanje zakonodaje EU in
pogajalskih izhodišč Slovenije na področjih,
ki so predmet raziskave.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev za izvedbo

projektov v okviru obeh Ciljnih raziskovalnih
programov je 22,000.000 SIT.

Financerji bodo projekte sofinancirali v
naslednjih okvirnih razmerjih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
49%,

– Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj: 5%,

– Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve: 9%,

– Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za makroekonomske analize in
razvoj: 14%,

– Služba Vlade za evropske zadeve:
18%,

– Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti: 5%.

VI. Rok izvedbe projektov je od 4 do 6
mesecev.

VII. Vloga na razpis mora prispeti na na-
slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 16. 10. 2000 do 14. ure.

VIII. Odpiranje vlog bo 17. 10. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.

IX. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 20 dni od dneva odpiranja.

X. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) lahko zainteresirani dvig-
nejo od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije do izteka roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

Pisne vloge z oznako »Ne odpiraj – Raz-
pis za CRP – in navedbo teme« morajo pri-
javitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno

pisarno Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Trg OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem.

XI. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF13, Ljublja-
na, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
MEOR (UMAR ) mag. Brigita Lipovšek, Gre-
gorčičeva 27, Ljubljana, telefon 178-2112.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj,
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve,
Služba vlade RS za evropske zadeve,

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,

Urad za makroekonomske analize
in razvoj,

Mininistrstvo za gospodarstvo

Ob-35844
Na podlagi pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/00) in 11. člena pra-
vilnika o dodelitvi posojil za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 22/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev posojil za ohranjanje in

razvoj kmetijstva na območju Mestne
občine Ljubljana

I. Predmet javnega razpisa je dodelitev
posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva na
območju Mestne občine Ljubljana za na-
slednje namene:

A) Nakup kmetijskih zemljišč
– za povečanje kmetijske pridelave in za-

okrožitve posesti za kmetijo
B) Zelenjadarstvo
– za nakup in postavitev novih rastlinja-

kov, minimalne površine 100 m2 z ustrezno
tehnologijo pridelave zelenjave ali zdravilnih
zelišč

C) Drevesničarstvo
– za postavitev drevesnice po izvedbe-

nem projektu minimalne površine 2000 m2

D) Govedoreja in drobnica
Govedoreja
– za nakup opreme za tehnološko izbo-

ljšavo pridelave (sušilne naprave, molzne na-
prave, ki ustrezajo ISO standardom, hladilni
bazeni...) na vseh pridelovalnih območjih;

– za dokončanje in adaptacijo proizvo-
dnih zmogljivosti (hlevi) na območjih z ome-
jenimi proizvodnimi možnostmi.

Drobnica
Posojila se odobrijo za adaptacijo hlevov

in nakup opreme v gričevnato-hribovitih in
gorsko-višinskih območjih.

E) Dopolnilne dejavnosti
Posojila se odobrijo za programe, ki

omogočajo kmetijam pridobivanje dopolnil-
nih virov dohodka v okviru programa celovi-
te ureditve kmetije, in sicer:

– programe turizma,
– programe predelave živalskih in rastlin-

skih pridelkov,
– programe dodelave in priprave sadja,

poljščin in vrtnin za trg,
– programe obdelave lesa,
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– programe za opravljanje storitev v kme-
tijstvu (specialni stroji...).

Dopolnilna dejavnost ne sme presegati
2/3 dohodka ustvarjenega na kmetiji. Raz-
položljiva delovna sila na kmetiji mora dol-
goročno zagotoviti razvoj dopolnilne dejav-
nosti. Z dopolnilno dejavnostjo se mora
upravičenec ukvarjati nepretrgoma najmanj
5 let.

II. Skupni znesek sredstev namenjenih
za posojila je 14,671.000 SIT.

III. Pogoji, ki jih morajo izpoljnjevati upra-
vičenci za dodelitev posojil

Upravičenci za dodelitev posojil so fizične
osebe s slovenskim državljanstvom, ki so la-
stniki perspektivne kmetije z nad 3 ha kmetij-
skih obdelovalnih zemljišč in pravne osebe,
ki se ukvarjajo z pridelavo hrane in imajo
sedež in najmanj 15 ha obdelovalnih zem-
ljišč na območju Mestne občine Ljubljana.

Za dodelitev posojil za govedorejo morajo
upravičenci izpolnjevati še naslednje pogoje:

Najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– krave molznice 10 stojišč,
– pitanci 20 stojišč,
– kombinirani hlevi 10 GVŽ.
S številom stojišč je opredeljeno število

krav molznic in pripadajoče število stojišč
za ostalo plemensko živino.

Za dodelitev posojil za drobnico upravi-
čenci morajo biti:

– lastniki tropa najmanj 15 plemenskih
ovac bovške ali jezersko-solčavske pasme,

– lastniki tropa najmanj 15 plemenskih
koz.

IV. Merila za izbiro programov za dodeli-
tev posojil:

– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih po-

vršin,
– program, ki zagotavlja ohranjanje kulti-

viranosti krajine,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o

perspektivnosti kmetije.
Prednost pri dodelitvi posojil imajo upra-

vičenci z območij z omejenimi proizvodnimi
možnostmi, ki jim je kmetijstvo osnovna de-
javnost.

Pri enakovrednih programih po posa-
meznih namenih ima prednost program, ki
še ni prejel nobene družbene podpore ali
posojila.

V. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo
posojila:

1. Za nakup kmetijskih zemljišč znaša
višina posojila največ 30% vrednosti zem-
ljišč v nižinskem območju in 50% vrednosti
v hribovitem območju po poročilu o oceni
vrednosti zemljišča zapriseženega sodnega
cenilca. Višina posojil za ostale namene do-
ločene v tem razpisu znaša največ 50%
predračunske vrednosti predloženega pro-
grama upravičenca.

2.Moratorij in doba vračanja za posa-
mezne namene posojila

– za namen pod točko A

višina posojila moratorij doba
vračanja

mesecev let

do 1,000.000 SIT 12 5
od 1,000.000 SIT do

3,000.000 SIT 12 8
nad 3,000.000 SIT 12 10

– za namene pod točko B, C, D in E

višina posojila moratorij doba
vračanja

mesecev let

do 1,000.000 SIT 12 3
od 1,000.000 do

3,000.000 SIT 12 4
nad 3,000.000 SIT 12 5

3. Obrestna mera
Realna obrestna mera znaša 2%. Rast

glavnice se veže na rast drobnoprodajnih
cen v Sloveniji za obdobje vsakokratnega
plačila obroka.

4. Način vračanja posojila
Posojilojemalec začne vračati posojilo po

končanem moratoriju v trimesečnih obro-
kih, katerih zapadlost je določena v posojil-
ni pogodbi.

Obrasti se obračunavajo od vsakokrat-
nega stanja glavnice.

V času moratorija se obresti pripisujejo k
glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje
ob zapadlosti. Moratorij začne teči od dne-
va podpisa posojilne pogodbe.

Posojilojemalec nosi stroške posredo-
vanja in zavarovanja posojila. Medsebojne
obveznosti med posojilojemalcem in banko
oziroma hranilnico se uredijo s posojilno
pogodbo.

VI. Vloga za dodelitev posojil in doku-
mentacija, ki mora biti priložena vlogi

Vloga za odobritev posojila se pripravi
na obrazcu investicije, ki ga dobite v Službi
za kmetijstvo, gozdarstvo in trgovino Oddel-
ka za gospodarske dejavnosti in turizem,
Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana,
Trubarjeva 5, Ljubljana. K vlogi je treba pri-
ložiti:

– investicijsko razvojni program, oziro-
ma poslovni načrt, ki ga potrdi kmetijska
svetovalna služba,

– mnenje kmetijske svetovalne službe o
perspektivnosti kmetije,

– zemljiško knjižni izpisek in posestni list,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o državljanstvu (fizične ose-
be),

– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe).

Za dokončanje in adaptacijo hlevov, po-
stavitev rastlinjakov in objektov za dopolnil-
ne dejavnosti je treba priložiti veljavno odloč-
bo o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.

Za nabavo opreme ali nakup specialnih
strojev je treba priložiti račune in dokumen-
tacijo, iz katere je razvidna vrsta stroja, nje-
gov namen ter vsi tehnični podatki.

Za nakup kmetijskega zemljišča je treba
priložiti overovljeno kupoprodajno pogod-
bo, poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni
vrednosti kmetijskega zemljišča, zemljiško
knjižni predlog z obvezno vknjižbo zaznam-
be v zemljiško knjigo, da se zemljišče ne
odtuji 20 let, razen če gre za zamenjavo
zaradi zaokrožitve kmetijskih zemljišč.

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove odaje

Upravičenci vložijo vloge za pridobitev
posojil s potrebnimi dokazili v roku 30 dni
od dneva objave javnega razpisa na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turi-
zem Trubarjeva 5, Ljubljana.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti opremljen z naslovom
predlagatelja vloge in označen z »ne odpiraj
– vloga na javni razpis za dodelitev posojil«.

VIII. Rok do katerega morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na do konca leta 2000.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija

opravila v ponedeljek 6.novembra 2000.
Odpiranje vlog ne bo javno.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresi-
rani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za kmetijstvo, goz-
darstvo in trgovino, Oddelka za gospodar-
ske dejavnosti in turizem, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana, na Trubarjevi 5 v
Ljubljani, v ponedeljek, sredo in petek od 8.
do 12. ure, pri Ivki Levatić ali Teodori Ma-
koter.

XI. Upravičenci bodo obveščeni o dode-
litvi posojil najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja vlog.

Mestna občina Ljubljana

Ob-36201
Na podlagi zakona o zaposlovanju in za-

varovanju za primer brezposelnosti (Ur. l.
RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93,
2/94, 38/94, 69/98), pravilnika o izvaja-
nju programov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 57/99), pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 13/00, 65/00), zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS,
št. 60/99), pravilnika o organizaciji in pogo-
jih za opravljanje nalog Regionalne razvojne
agencije (Ur. l. RS, št. 52/00) objavlja Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje (v
nadaljevanju: Zavod)

javni razpis
za sofinanciranje programov in
izvajalcev lokalno zaposlitvenih

programov
1. Uporabnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
faks 01/125-98-23.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje organiziranja
in/ali izvedbe lokalno razvojnih ali eksperi-
mentalnih programov, s ciljem zaposlovanja
in samozaposlovanja brezposelnih oseb in
trajnih presežnih delavcev, s poudarkom na
nastajanju novih delovnih mest v malem go-
spodarstvu.

2.1. Udeleženci javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo:
– lokalni pospeševalni centri oziroma

razvojne agencije (v nadaljevanju LPC), ki
so v pogodbenem razmerju za sofinancira-
nje aktivnosti lokalnih pospeševalnih cen-
trov z Zavodom in iz tega naslova izpolnjuje-
jo vse pogoje in uspešno izvajajo naloge,

– lokalni pospeševalni centri oziroma
razvojne agencije in Regionalne razvojne
agencije (v nadaljevanju RRA), ki so registri-
rani kot samostojne pravne osebe s samo-
stojnim žiro računom.
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2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pri-
javitelji

I. Potrjenost programov
Programi so lahko pripravljeni za:
I.1. lokalni nivo (kandidatura razvojne

agencije oziroma LPC – ja za območje ene
ali več občin ustanoviteljic, kar ustreza lo-
kalnim programom),

I.2. regionalni nivo (kandidatura RRA ali
več razvojnih agencij oziroma LPC – jev
skupaj za območje najmanj polovice občin
na območju določene statistične regije);

I.1.1. Lokalni nivo
Program mora biti potrjen na organih

upravljanja oziroma programsko razvojnih
svetih razvojnih agencij oziroma LPC – jev,
v kolikor gre za prijavo občin ustanoviteljic
posamezne razvojne agencije oziroma LPC
– ja. V primeru, da je prijava pripravljena
tudi za območje ostalih občin, je potrebno
pridobiti potrditev programa na občinskih
svetih.

I.1.2. Regionalni nivo
Program mora biti potrjen na organih

upravljanja razvojnih agencij oziroma LPC –
jev oziroma programskem odboru RRA ter
na občinskih svetih vključenih občin (za ti-
ste občine, ki niso vključene v razvojno
agencijo/LPC).

I.2.1. Lokalni nivo:
Izjava župana, da je projekt skladen s

širšimi razvojnimi usmeritvami določene ob-
čine.

I.2.2. Regionalni nivo:
Umeščenost projekta v izdelan regio-

nalni razvojni program, če je ta že izdelan.
Ta mora biti opravljen skladno z navodilom
o minimalni obvezni vsebini in metodologiji
priprave ter načinu spremljanja in vredno-
tenja Regionalnega razvojnega programa
(Ur. l. RS št. 52/00) ter potrjen s strani
MEOR.

II. Ostali pogoji:
– prijavitelj mora pridobiti mnenje ob-

močne službe Zavoda RS za zaposlovanje
(v nadaljevanju ZRSZ), o usklajenosti pro-
grama s cilji zavoda (razpisni obrazec
LZP/1),

– izvajalec mora zagotoviti, da lokalni ozi-
roma regionalni partnerji sofinancirajo naj-
manj 30% vrednosti celotnega programa ali
če gre za območja s posebnimi razvojnimi
problemi najmanj 20% oziroma 10%, ko gre
za socialne programe. Sofinanciranje je
možno le z denarnimi sredstvi,

– prijavitelj lahko izvaja predmet javnega
razpisa samostojno ali v povezavi z drugimi
pravnimi osebami.

2.3. Kriteriji pri izbiri programov:
– število predvidenih zaposlitev oziroma

ohranitev delovnih mest,
– programi, ki vključujejo in zaposlujejo

mlade brezposelne osebe do 26 leta staro-
sti, starejše brezposelne nad 45 let, dolgo-
trajno brezposelne, prijavljene več kot eno
leto, invalide,

– programi iz območij s posebnimi raz-
vojnimi problemi (23. člen zakona o spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja –
Ur. l. RS, št. 60/99),

– zaključena predhodna faza programa
oziroma nadaljevanje večletnega uspešne-
ga programa,

– mednarodno podprti programi oziro-
ma vključeni v mednarodne programe.

Ocene posameznih elementov so podro-
bneje opredeljene v navodilih.

2.4. Prijava na razpis mora vsebovati:
– predstavitev lokalno zaposlitvenega

programa,
– izpolnjen razpisni obrazec LZP/2 (po-

datki o prijavitelju, povzetek prijave, cilj pro-
grama, fazni prikaz operativnih ciljev pro-
grama, opis programa, specifikacija potre-
bnih sredstev in predvideni viri financiranja,
organizacija in vodenje ter upravljanje pro-
grama, opis skladnosti programa z regional-
no razvojno strategijo in potrjeno izjavo, kri-
tična tveganja programa in predvidene reši-
tve, terminski plan izvedbe projekta, nadzor
in spremljanje programa),

– predstavitev izvajalca programa (doka-
zila o registraciji in kratka predstavitev),

– seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri
izvajanju programa in njihove reference (cur-
riculum vitae),

– izjava, da ponudnik v celoti sprejema
razpisne pogoje in je v primeru, da je izbran
kot ponudnik, pripravljen skleniti pogodbo
(razpisni obrazec LZP/3),

– izjava, da se bo program izvajal na ob-
močju s posebnimi razvojnimi problemi (23.
člen zakona o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja – Ur. l. RS, št. 60/99) v
primeru, če se program izvaja v teh okoljih,

– v primeru izvajanja programa s pomo-
čjo zunanjih izvajalcev, mora izvajalec pri-
dobiti izjave zunanjih izvajalcev o sodelova-
nju pri izvedbi programa, z opredeljenimi
termini za izvedbo nalog,

– izjava o deležu sofinanciranja s strani
lokalnih partnerjev,

– izjava ustrezne lokalne inštitucije o pre-
težno socialnem programu, če gre za tovr-
stni program,

– mnenje območne službe zavoda o
usklajenosti programa s cilji zavoda.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev je 40,000.000 SIT za leto
2000. Za leto 2001 bo okvirna višina sred-
stev določena v skladu s proračunom za
leto 2001.

4. Obdobje trajanja programov: do
31. 12. 2001, z obvezno fazno opredelitvi-
jo programov: teoretična zasnova projekta;
izvedba projekta; zaposlitev udeležencev in
redno izvajanje dejavnosti – glej navodila.

5. Obdobje izvajanja: programe in izva-
jalce bo uporabnik izbral za obdobje do
31. 12. 2001. Pogodbe z izvajalci bodo
sklenjene do 31. 12. 2001, izplačljivost po-
godbeno določenih sredstev za leto 2001
pa bo odvisna od višine zagotovljenih prora-
čunskih sredstev za leto 2001.

6. Sredstva: skupna višina odobrenih
sredstev je odvisna od števila zaposlitev.
Odobrena sredstva s strani zavoda ne sme-
jo presegati 500.000 SIT na realizirano za-
poslitev.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev: rok za
oddajo prijav je 16. 10. 2000 do 12 ure.
Vloge se v zaprti ovojnici oddajo osebno v
delovnem času Zavoda v vložišče Zavoda
ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane s pošto,
morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporo-
čeno ali s povratnico na naslov Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti oz-
nako: “Ne odpiraj – javni razpis – lokalno
zaposlitveni programi”. Na ovitku mora biti
jasno razviden naziv in naslov prijavitelja. V
nasprotnem primeru bo vloga v postopku
odpiranja zavrnjena kot nepravilno oprem-
ljena.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 17. 10. 2000
ob 10. uri, v prostorih Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je dolo-
čen za odpiranje vlog.

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v
vložišču Centralne službe Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, so-
ba št. 04). Razpisno dokumentacijo je mo-
goče dvigniti osebno ali zahtevati po pošti.

11. Druge informacije o javnem razpisu:
kandidati lahko dobijo dodatne informacije
vsak delovni dan zavoda od 9. do 11. ure,
pri Vesni Stepišnik, na telefonu št.
01/17-69-946.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 015-05-11/1999 Ob-36235

Mestna občina Novo mesto, kot konce-
dent, na podlagi 17. člena odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrže-
vanja občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 87/99), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest

1. Razpisovalec: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto, telefon: 07-3939 281, telefaks:
07/39-39-282.

2. Način izbire najugodnejšega prijavite-
lja: javni razpis za izbiro koncesionarja

3. Predmet razpisa: koncesija za izvaja-
nje gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest.

4. Območje izvajanja koncesije: občin-
ske ceste (lokalne ceste in javne poti) v
Mestni občini Novo mesto, ki bodo določe-
ne s seznamom koncedenta.

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) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko prijavitelji potegujejo tudi samo
za del storitev: prijavitelji lahko predložijo
prijave le za del izvajanja gospodarske jav-
ne službe vzdrževanja občinskih cest ali v
celotnem obsegu, v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Predvideni datum pričetka izvajanja
koncesije: 1. 11. 2000; koncesija se po-
deljuje za obdobje štirih let z možnostjo po-
daljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Novo mesto, Sekretariat za oko-
lje, prostor in komunalne zadeve, Novi trg
6/III, 8000 Novo mesto, Antonija Milojevič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000;
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko, na
račun številka: 52100-630-40115, Mestna
občina Novo mesto, s pripisom: za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja ob-
činskih cest.

10. (a) Datum in ura do kdaj je treba
predložiti prijavo: do 20. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijavo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto.

11. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
20. 10. 2000 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6, soba 94/III,
8000 Novo mesto.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
prijave, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5,000.000 SIT

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina prijaviteljev, ki ji bo dodeljena kon-
cesija: prijavo lahko predložijo vse pravne
osebe in samostojni podjetniki, ki so re-
gistrirani za opravljanje razpisane dejavno-
sti. Prijavitelj zagotavlja izvedbo koncesije z
lastnimi sredstvi. Prijava s strani več izvajal-
cev skupaj ni dovoljena.

15. Zahteve glede pravnega statusa pri-
javitelja storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
prijavitelj, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna
osnovna sredstva in kadrovska struktura za-
poslenih strokovnih delavcev.

16. Datum, po katerem prijavitelji ne mo-
rejo odstopiti od prijave: 20. 10. 2000.

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

– cenovno opredeljen izvedbeni pro-
gram vzdrževanja – 80 točk,

– rok plačila in fiksnost cen v posamez-
nem koledarskem obdobju – 5 točk,

– reference – 15 točk.
18., 19.

Mestna občina Novo mesto

Ob-36002

Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
na podlagi svojega razvojnega programa ob-
javlja

poizvedovalni
javni razpis za izbiro potencialnih

soinvestitorjev za izvedbo projekta
»Bled 2002«

s katerim želi ugotoviti poslovni in go-
spodarski interes sokreiranja in soinvestira-
nja novih, predvsem turistično infrastruktur-
nih programov, ki so sestavni del razvojne-
ga projekta » Bled 2002«.

1. Predmet razpisa
Projekt »Bled 2002« predvideva realiza-

cijo osnovnih prostorskih pogojev za reali-
zacijo Šahovske olimpiade leta 2002 in zim-
ske Olimpiade mladih leta 2003. Vsled tega
je potrebno preurediti obstoječo »ledeno« v
»večnamensko dvorano« s 1100 do 2400
sedeži. V sklopu preureditve dvorane je kot
dopolnitev dvoranskega programa predvi-
dena izgradnja »komercialnih« površin:

– poslovni prostori – agencije, predstav-
ništva,

– trgovski prostori – športni in in drugi
ekskluzivni programi,

– rekreacijske površine – fitness, sau-
na, masaže,

– gostinske površine,
– konferenčna dvorana,
– vkopana garažna hiša z možnostjo nad-

gradnje še nedefiniranega turističnega pro-
grama.

Občina Bled je lastnik nepremičnega
premoženja v centru Bleda. Zemljišča in ob-
jekti so locirani v centralnem območju blizu
jezera in hotelov in so s prostorskimi doku-
menti Občine Bled namenjeni za potrebe
objektov javne turistične, športne in kultur-
ne infrastrukture.

Predmet poizvedovalnega razpisa je od-
daja komercialnih površin na tem območju,
kar predstavlja predvsem obstoječi objekt
Ledena dvorana Bled s funkcionalnim zem-
ljiščem.

2. Informativna dokumentacija in prijava
na razpis

Vso dodatno in informativno dokumenta-
cijo in vsa potrebna pojasnila dobite na na-
slovu Občina Bled, Cesta svobode 13, kon-
taktna oseba je Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31, faks 04/574-12-34.

Javni poizvedovalni razpis traja do
31. 12. 2000.

Občina Bled

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-35888

Banka Domžale, d.d., skupina NLB v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja

ponudbo,

ki jo je banki posredoval delničar A-Z
finance družba za poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 58, Ljubljana, za odkup

– 12.089 rednih delnic Banke Domža-
le, d.d.,

Delnice se ponujajo po ceni 19.888 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca št. 50102-601-261832.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Ob-36118

Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-
trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.

Prodajalec: HTP Gorenjka Kranjska Go-
ra, d.d., 4280 Kranjska Gora, Borovška 95.

Predmet prodaje: 6 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 790.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 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
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-36012
V skladu s 454. členom zakona o go-

spodarskih družbah obveščamo vse upni-
ke, da je edini ustanovitelj družbe Unitrade,
d.o.o., Rimska c. 43, Log pri Brezovici,
1351 Brezovica, dne 6. 4. 2000 sprejel

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
in sicer se je osnovni kapital družbe zma-

njšal s 6,345.000 SIT na 2,100.000 SIT.
Upnike, katerih terjatve so nastale do

22. 9. 2000 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Unitrade, d.o.o.,
Log pri Brezovici

Sklici skupščin in nasprotni predlog

Razširitev dnevnega reda

Ob-36194
Na podlagi predloga manjšinskega del-

ničarja v zvezi z razširitvijo dnevnega reda
7. skupščine delničarjev Trdnjave, poobla-
ščene investicijske družbe, d.d., Vele-
nje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 84 dne 22. 9. 2000, uprava družbe, na
podlagi določil prvega odstavka 286. člena
zakona o gospodarskih družbah,

razširi dnevni red s 5. točko.
Točka dnevnega reda in predlog sklepa

se glasi:
“5. 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.”

direktor PID Trdnjava, d.d., Velenje
Zvonko Zupanič

Preklic

Ob-35889
Uprava družbe ABC Group, družba po-

oblaščenka, d.d., Murska Sobota, prekli-
cuje sklic 2. seje skupščine družbe ABC
Group, družbe pooblaščenke, d.d., ki je
bila sklicana dne 27. 9. 2000 ob 12. uri, v
poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti,
Lendavska 11.

Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
d.d., Murska Sobota, Lendavska 11, upra-
va družbe sklicuje delničarje na

drugo sejo skupščine
družbe ABC Group, družba

pooblaščenka, d.d., Murska Sobota,
Lendavska 11,

ki bo 7. 11. 2000 ob 12. uri, v prostorih
ABC Pomurke international, Mednarodna tr-
govina, d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Sprejetje poročila o poslovanju druž-

be ABC Group za leto 1999 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe ABC Group
za leto 1999.

4. Obravnavanje in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1998 in 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1998 in 1999 s
predloženim besedilom.

5. Predlog sklepa: na predlog uprave
družbe se dopolni 3. člen statuta družbe z
novimi dejavnostmi.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Murski Soboti, Lendavska 11, prijavijo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Neposredno
ob prihodu na skupščino pa se naj udele-
ženci skupščine prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost. Gradi-
vo za skupščino je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave. Če skupščina ob napove-
dani uri ne bo sklepčna, se skupščina zopet
sestane po preteku ene ure. V tem primeru
je skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
ABC Group, družba pooblaščenka, d.d.,

Murska Sobota
uprava družbe – direktor

Ob-35914
Na podlagi določila 7.3 točke statuta del-

niške družbe Belvedere, hotelsko in turi-
stično podjetje, d.d., s sedežem v Izoli, Ve-
liki trg 11, uprava delniške družbe sklicuje

4. sejo
delniške družbe Belvedere d.d.,

ki bo v ponedeljek 6. 11. 2000, ob
14. uri v restavraciji Hotela Marina v Izoli,
Veliki trg 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov, imenovanje notarja za sestavo notar-
skega zapisnika ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se izvoli

Radovana Šuca.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta Ta-

tjana Peterlin in Danijelo Rondič.
c) Za sestavo notarskega zapisnika se

določi notarko Mojco Tavčar Pasar iz Luci-
je, Obala 114.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe za leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: sprejem poslovnega po-
ročila o poslovanju delniške družbe za leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička del-
niške družbe.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček za poslovno leto 1999 v

višini 284.220 SIT, ostane nerazporejen.
b) Del nerazporejenega dobička iz prej-

šnjih let v višini 39,450.456 SIT, se nameni
za izplačilo dividend v znesku 4,306.000
SIT oziroma 100 SIT bruto na eno delnico,
del v znesku 35,144.456 SIT ostane neraz-
porejen.

c) Družba bo delničarjem izplačala divi-
dende po stanju delničarjev, ki bodo na dan
31. oktober 2000 vpisani v registru KDD,
najkasneje do 30. novembra 2000.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe Belvedere d.d.

Predlog sklepa: spremeni se statut del-
niške družbe Belvedere d.d. tako, da se v
4. členu dodata nova odstavka, ki postane-
ta 4.20 in 4.21 odstavek in se glasita:

4.20. Upravi se odobri povečanje osnov-
nega kapitala z izdajo novih (12.918) delnic
oziroma v višini 30% dosedanjega osnovne-
ga kapitala družbe, pri čemer pooblastilo
velja tri leta od vpisa spremembe statuta v
sodni register. Nove izdane delnice morajo
biti plačane v denarju, njihova vrednost pa
ne sme biti manjša od knjigovodske.

4.21. Uprava v skladu s 329. členom
ZGD odloči o izključitvi prednostne pravice
do novih delnic, za kar mora predhodno
pridobiti soglasje nadzornega sveta v skla-
du s 330. členom ZGD. O vsebini pravic iz
delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča
uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti
soglasje nadzornega sveta.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja delniške družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
2000 se imenuje revizijsko hišo Reset
d.o.o. iz Portoroža.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za ponedeljek 6. novembra 2000,
s pričetkom ob 14. uri. Če ob prvem sklicu
ne bo dosežena sklepčnost, se ponovno
zasedanje skupščine določi za isti dan s
pričetkom ob 15. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
uradnim pričetkom do pričetka seje skup-
ščine. Glasovnice se bodo delile udeleže-
nim delničarjem, zastopnikom ali poobla-
ščencem do pričetka seje skupščine pod
spodaj navedenimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine: 4.
redne seje skupščine delniške družbe Bel-
vedere d.d., se lahko udeležijo vsi delničar-
ji, v korist katerih so delnice delniške druž-
be vknjižene na računu vrednostnih papir-
jev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi
(KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob
predložitvi dokazov o zakonitem zastopa-
nju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali več
delničarjev) vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavi svojo udelež-
bo. Prijava se šteje za pravočasno, če pri-
spe na sedež družbe najmanj 3 dni pred
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pričetkom skupščine, pri čemer se šteje
dan zasedanja v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in pri-
imek ter naslov pooblastitelja, za pravne
osebe pa firmo in sedež delničarja, ime,
priimek in podpis zakonitega zastopnika ter
ime in priimek pooblaščenca. Če se daje
pooblastillo za mladoletnega delničarja, mo-
ra pooblastilo izpolniti zakoniti zastopnik,
mati ali oče. V primeru skrbništva je to skr-
bnik ob predložitvi pisne privolitve pristojne-
ga Centra za socialno delo.

Gradiva: gradiva in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda ter
predlog sprememb in dopolnitev statuta del-
niške družbe bodo na vpogled na sedežu
družbe, v Hotelu Marina v Izoli, Veliki trg 11,
v času od 29. septembra 2000, vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure, po telefonu št.
05/66 04 404, za dajanje podatkov je od-
govorna uprava družbe.

Belvedere d.d.
uprava družbe

Ob-35915
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 8.3.6. točke statuta dru-
žbe Color, industrija sintetičnih smol, barv
in lakov, d.d., Medvode, uprava družbe skli-
cuje

4. redno zasedanje skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v ponedeljek, 30. 10. 2000 ob

9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Color,
d.d., Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 4.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar za

sestavo notarskega zapisnika.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli predsedujočega skupščine, za-
pisnikarja in preštevalca glasov.

3. Sprejem letnega poročila duržbe Co-
lor, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme letno poročilo za leto 1999 v
predloženem besedilu.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sklene, da ostane čisti dobiček iz leta
1999 v višini 275,310.153,71 SIT neraz-
porejen.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2000 imenu-
je revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe Color,
d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta
4, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden dni po objavi
sklica skupščine podajo družbi nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in razumno utemeljeni. Družba bo ostale
delničarje obvestila o teh predlogih.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravi-
co uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
in so 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi oziroma centralnem
registru. Pooblaščenci morajo prijavi za ude-
ležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot da-
tum prijave šteje datum, ko je družba preje-
la obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v prostor, kjer
zaseda skupščina.

Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo identificirati, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje skupščine z
istim dnevnim redom istega dne, tj. v po-
nedeljek, 30. 10. 2000 ob 10. uri, v istem
prostoru. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Color, d.d., Medvode
uprava družbe

Ob-35965
Na podlagi 13. člena statuta družbe Rog,

d.d., Letališka 29, 1000 Ljubljana, začasna
uprava sklicuje

1. redno sejo skupščine
družbe Rog, d.d.,

ki bo dne 30. 10. 2000 ob 8.30, v veliki
sejni sobi občine Bežigrad, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Začasna uprava predlaga v sprejem na-
slednji sklep: za predsedujočega skupšči-
ne se imenuje Janko Pučnik.

Za preštevalki glasov se izvolita Andreja
Berger in Polonica Šmuc.

Seji bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za

leto 1999.
Začasna uprava, ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta ter mnenju re-
vizijske družbe, predlaga skupščini, da
sprejme sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo družbe za leto 1999 v predloženem
besedilu.

3. Pokrivanje izgube za leta 1994 do
1997.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep: izka-
zana izguba:

– za leto 1994 v znesku
325,930.699,37 SIT,

– za leto 1995 v znesku
421,798.074,41 SIT,

– za leto 1996 v znesku
395,681.500,73 SIT,

– 30% izgube za leto 1997 v znesku
422,387.727,94 SIT, v skupnem znesku
1.565,798.002,45 SIT se na dan 1. 1.
2000 krije:

– v breme rezerv v znesku
922,601.272,17 SIT

– v breme revalorizacije rezerv v zne-
sku 643,196.730,28 SIT.

Istočasno se krije odgovarjajoči del re-
valorizacijske izgube v višini
488,399.016,30 SIT v breme revalorizacij-
skih rezerv.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme sklep: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predlo-
ženem besedilu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga sprejem

naslednjega sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev, se izvolita:

1. Zmago Klavžar,
2. dr. Drago Marolt.

Za nadomestna člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev se izvolita:

1. Jože Fink,
2. Breda Jerala.

Mandat članom nadzornega sveta in nad-
omestnim članom traja štiri leta in začne
teči 30. 10. 2000.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta – predstavnikom delavcev: Mi-
lan Pirih.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: članom nadzorne-
ga sveta se za udeležbo na seji prizna sejni-
na v višini 30.000 SIT neto, za predsednika
pa 40.000 SIT.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Začasni nadzorni svet predlaga skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: za revi-
zorja družbe za leto 2000 se imenuje revi-
zijska družba Constantia MT&D, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino delničarjev s pred-
logi sklepov bo na voljo na sedežu družbe v
Ljubljani, Letališka cesta 29, vsak delavnik
od 9. do 11. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 27. 10. 2000, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu se-
deža družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje uro kasneje v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Rog, d.d., Ljubljana
začasna uprava:

mag. Andrijana Starina-Kosem MBA

Ob-35966
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točk 9.3. in 9.4. statuta
družbe Slovenske novice, časopisno založ-
niško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicujem

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.

ki bo v ponedeljek, 30. 10. 2000 ob
11.30 uri, v sejni sobi, v III. nadstropju stav-
be Dunajska 5, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Emil Šuštar

za predsednika skupščine ter Nada Jako-
pec in Igor Grošelj za preštevalca glasov.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital se zmanjša od do-

sedanjega 16,935.000 SIT za 12,203.000
SIT, tako da znaša 4,732.000 SIT. Osnovni
kapital se zmanjša, ker je prevelik za obseg
poslovanja družbe in ga ni mogoče gospo-
darno uporabljati.

2.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z združevanjem delnic družbe tako,
da se po petdeset navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti po 1.000 SIT združi v
eno navadno imensko delnico po 50.000
SIT, nato pa se nominalni znesek teh delnic
zmanjša na 20.000 SIT. Navadne imenske
delnice dajejo imetnikom naslednje pravi-
ce:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička,
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

2.3. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapi-
tala se imetnikom novih delnic izplača
36,028.935 SIT na delnico. Plačila delni-
čarjem bodo opravljena po izteku šestih me-
secev od objave vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register.

2.4. Uprava in nadzorni svet prijavita sk-
lep o zmanjšanju osnovnega kapitala za vpis
v sodni register.

2.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe,
da po zmanjšanju osnovnega kapitala uskla-
di določila statuta z novim zneskom osnov-
nega kapitala in izdela prečiščeno besedilo
statuta.

2.6. Po vpisu sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register uprava
družbe uskladi stanje delniške knjige druž-
be z znižanim osnovnim kapitalom.

2.7. Uprava prijavi zmanjšanje osnovne-
ga kapitala in spremembo statuta za vpis v
sodni register.

Skupščine se lahko osebno ali po po-
oblaščencu udeležijo vsi delničarji. Poobla-
stilo mora biti družbi predloženo v pisni obli-
ki in mora vsebovati ime, priimek in naslov
pooblastitelja ter ime, priimek in naslov ozi-
roma sedež pooblaščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v poslovnem sekretariatu, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Slovenske novice, d.d., Ljubljana
direktor:

Tit Doberšek

Ob-35981
V skladu z 9.3. členom statuta Kmečke

družbe za upravljanje investicijskih skladov,
d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet
Kmečke družbe za upravljanje investicijskih
skladov, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem bese-
dilu: Kmečka družba), sklicujeta

7. skupščino Kmečke družbe,
ki bo v četrtek, 19. 10. 2000 ob 11. uri

v klubskih prostorih hotela Slon Ljubljana,
Slovenska c. 34, Ljubljana.

Za sejo skupščine Kmečke družbe pred-
lagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Milana Kneževiča, univ. dipl.
ek. dipl. inž. za preštevalki glasov pa Kar-
men Mavrič in Natašo Valant.

2. Soglasje skupščine za delitev.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave

delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu deli-
tve se sprejme sklep o delitvi družbe Kmeč-
ka družba za upravljanje investicijskih skla-
dov, d.d., kot sledi:

2.1. Opravi se delitev družbe v skladu z
delitvenim načrtom, ki je sestavni del tega
sklepa in ki je bil sprejet v notarskem zapisu
opr. št. SV 765/00.

2.2. Delitev se opravi kot oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe Skupina Kmečka
družba, finančna družba, d.d., tako, da dru-
žba Kmečka družba za upravljanje investicij-
skih skladov, d.d., prenese del svojega pre-
moženja, določenega v delitvenem načrtu,
z univerzalnim pravnim nasledstvom na no-
vo družbo Skupina Kmečka družba, finan-
čna družba, d.d.

2.3. Zaradi delitve se ustanovi nova dru-
žba Skupina Kmečka družba, finančna dru-
žba, d.d., in se sprejme njen statut z vsebi-
no, ki je določena v prilogi št. 2 delitvenega
načrta.

2.4. Značilnosti nove družbe:
Firma nove družbe: Skupina kmečka dru-

žba, finančna družba, d.d.
Skrajšana firma: Skupina Kmečka druž-

ba, d.d.
Dejavnost družbe:
G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala;
G/51.14 Posredništvo pri prodaji stro-

jev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo;

G/51.65 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;

I/61.10 Morska plovba;
I/62.20 Izredni zračni promet;
J/65.21 Finančni zakup (leasing);
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremič-

ninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami;
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem;
K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem;
K/74.12 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
(razen revizijske dejavnosti);

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;

K/74.14 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje;

K/74.15 Dejavnost holdingov;
K/74.40 Oglaševanje;
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje.
Osnovni kapital: 40,000.000 SIT.
Odobreni kapital: uprava je pooblašče-

na, da v petih letih po vpisu ustanovitve
družbe v sodni register poveča osnovni ka-
pital za največ 20,000.000 SIT.

Ostale značilnosti družbe so opredelje-
ne v statutu družbe, ki je priloga delitvenega
načrta.

2.5. Delničarjem družbe Kmečka druž-
ba za upravljanje investicijskih skladov, d.d.,
ki bodo na zadnji dan 8-dnevnega roka,
šteto od vpisa delitve v sodni register, vpi-
sani v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev kot imetniki delnic dru-
žbe Kmečka družba za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.d., se zamenjajo delnice
družbe Kmečka družba za upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.d., Ljubljana za delnice
nove družbe Skupina Kmečka družba, d.d.,
Ljubljana z lastnostmi in po menjalenm ra-
zmerju, kot jih določa delitveni načrt.

2.6. Sklep o delitvi z ustanovitvijo nove
družbe stopi v veljavo z dnem vpisa tega
sklepa v sodni register.

2.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prila-
godi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo delitev lahko izvedla in vpisala v sodni
register.

3. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o spremembi osnovnega kapitala in
sprejem sklepa o odobrenem kapitalu Kmeč-
ke družbe, d.d., ter ugotovitev osnovnega ka-
pitala družbe Skupina Kmečka družba, d.d.

Predlog sklepa:
3.1. na podlagi sprejetega sklepa o deli-

tvi skupščina ugotavlja, da se osnovni kapi-
tal družbe Kmečka družba za upravljanje
investicijskih skladov, d.d., Ljubljana v višini
200,000.000 SIT zaradi izvedbe oddelitve
zmanjša za 40,000.000 SIT in tako po iz-
vedbi oddelitve znaša 160,000.000 SIT.
Zmanjša se nominalna vrednost delnice, in
sicer iz dosedanjih 10.000 SIT za delnico
na 8.000 SIT za delnico.

3.2. Osnovni kapital družbe Skupina
Kmečka družba, finančna družba, d.d., Ljub-
ljana znaša 40,000.000 SIT in je razdeljen
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na 20.000 navadnih delnic z nominalno vre-
dnostjo 2.000 SIT za delnico.

3.3. Uprava Kmečke družbe, d.d., je po-
oblaščena, da v petih letih po vpisu spre-
memb statuta v sodni register poveča osnov-
ni kapital za največ 80,000.000 SIT, tako
da skupaj znaša 240,000.000 SIT z izdajo
novih delnic za denarne ali stvarne vložke.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta družbe Kmečka dru-
žba za upravljanje investicijskih skladov,
d.d., Ljubljana.

5. Razrešitev funkcije članstva v nadzor-
nem svetu.

Predlog sklepa: zaradi spremembe sta-
tuta in podane odpovedi članstva v nadzor-
nem svetu družbe se razreši funkcije član-
stva v nadzornem svetu:

– Peter Vrisk,
– Aleksander Sekavčnik,
– Sergej Racman.
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa deli-

tve z ustanovitvijo nove družbe v sodni regi-
ster.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe Skupina Kmečka družba, d.d.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe Skupina Kmečka družba, d.d.,
se z mandatom 4 let na predlog nadzorne-
ga sveta imenujejo:

– Peter Vrisk,
– Aleksander Sekavčnik,
– Sergej Racman.
Sklep stopi v veljavo z dnem vpisa deli-

tve z ustanovitvijo nove družbe v sodni regi-
ster.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru pri Kli-
rinško depotni družbi, d.d., ali njihovi poo-
blaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini tako, da
njihova prijava prispe na sedež družbe najka-
sneje 16. 10. 2000. V tem času trgovanje in
prenos delnic nista dovoljena. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziro-
ma firmo in sedež) pooblastitelja in poobla-
ščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v sez-
nam prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.

Gradivo za sejo bo na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Stegne
21, od objave sklica do zasedanja skupšči-
ne med 11. in 12. uro.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je v četrtek, 19. 10. 2000 ob
12. uri v isti dvorani. Skupščina delničarjev
bo takrat veljavno odločila, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Kmečka družba, d.d.,
predsednik nadzornega sveta:

Milan Kneževič, univ. dipl. ek., dipl. inž.
direktor

Matjaž Gantar, univ. dipl. ek.

Ob-35982
V skladu z 10.3. členom statuta PID

Kmečka družba pooblaščene investicijske
družbe, d.d., Ljubljana, sklicujeta direktor in
nadzorni svet PID Kmečka družba, poobla-
ščene investicijske družbe, d.d., Ljubljana

7. skupščino
PID Kmečka družba, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. 10. 2000 ob
13. uri v predavalnici družbe Iskra sistemi,
d.d., Ljubljana, Stegne 21 (pritličje), Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje

predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Martina Noseta, za prešteval-
ki glasov pa Karmen Mavrič in Natašo Va-
lant.

2. Soglasje skupščine za delitev.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave

delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu deli-
tve se sprejme sklep o delitvi PID Kmečke
družbe, d.d., kot sledi:

2.1. Opravi se delitev družbe v skladu z
delitvenim načrtom, ki je sestavni del tega
sklepa in ki je bil sprejet v notarskem zapisu
opr. št. SV 764/00 z dne 14. 9. 2000.

2.2. Delitev se opravi kot razdelitev z
ustanovitvijo novih družb tako, da družba
PID Kmečka družba, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., prenese vse dele svoje-
ga premoženja, na nove družbe, ki se usta-
novijo zaradi delitve, in s tem preneha PID
Kmečka družba, pooblaščena investicijska
družba, d.d.

2.3. Zaradi delitve se ustanovijo nasled-
nje nove družbe in se sprejmejo njihovi sta-
tuti z vsebino, določeno v prilogah 1-3 deli-
tvenega načrta:

– Kmečka družba holding, finančna dru-
žba, d.d., Ljubljana,

– ID Kmečka družba, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana,

– PID Kmečka družba, pooblaščena in-
vestiicjska družba, d.d., Ljubljana.

2.4. Značilnosti novih družb:
I. Firma nove družbe: Kmečka družba

holding, finančna družba, d.d.
Skrajšana firma: Kmečka družba hol-

ding, d.d.
Sedež: Ljubljana
Dejavnost družbe:
G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala;
G/51.14 Posredništvo pri prodaji stro-

jev, industrijske opreme, ladij, letal;
G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,

gradbenim materialom in sanitarno opremo;
G/51.65 Trgovina na debelo z drugimi

stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;

I/61.10 Morska plovba;
I/62.20 Izredni zračni promet;
J/65.21 Finančni zakup (leasing);
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremič-

ninami;
K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg;
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami;

K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;

K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem;
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem;
K/74.12 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
(razen revizijske dejavnosti);

K/74.13 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;

K/74.14 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje;

K/74.15 Dejavnost holdingov;
K/74.40 Oglaševanje;
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje.
Izhodiščni osnovni kapital:

9.678,400.000 SIT.
II. Firma nove družbe: ID Kmečka druž-

ba, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ID Kmečka družba, d.d.
Sedež: Ljubljana.
Dejavnost družbe:
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
Izhodiščni osnovni kapital:

9.062,055.400 SIT.
III. Firma nove družbe: PID Kmečka dru-

žba, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: PID Kmečka družba,

d.d.
Sedež: Ljubljana.
Dejavnost družbe:
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
Izhodiščni osnovni kapital:

9.586.570.900 SIT.
2.5. Delničarjem PID Kmečke družbe,

d.d., ki bodo na zadnji dan 8-dnevnega ro-
ka, šteto od vpisa delitve v sodni register,
vpisani v centralni register nematerializira-
nih vrendostnih papirjev kot imetniki delnic
PID Kmečke družbe, d.d., se zagotovijo del-
nice novih družb z lastnostmi in po menjal-
nih razmerjih, določenih v 4. poglavju deli-
tvenega načrta.

2.6. Sklep o delitvi z ustanovitvijo novih
družb stopi v veljavo z dnem vpisa tega skle-
pa v sodni register.

2.7. 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
delitev lahko izvedla in vpisala v sodni regi-
ster.

3. Imenovanje članov nadzornih svetov
novih družb.

Predlog sklepa:
3.1. Za člane nadzornega sveta družbe

Kmečka družba holding, d.d., se z manda-
tom 4 let imenujejo:

– Martin Nose,
– Aleš Vahčič,
– Bojan Sekavčnik.
3.2. Za člane nadzornega sveta družbe

ID Kmečka družba, d.d., se z mandatom 4
let imenujejo:

– Bojan Dejak,
– Jože Strgar,
– Tomaž Butina.
3.3. Za člane nadzornega sveta družbe

PID Kmečka družba d.d., se z mandatom 4
let imenujejo:

– Alojz Penko,
– Vlado Podlogar,
– Matjaž Škabar.
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Sklep stopi v veljavi z dnem vpisa delitve
z ustnaovitvijo novih družb v sodni register.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo, vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, d.d., ali njihovi po-
oblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini
tako, da njihova prijava prispe na sedež dru-
žbe najkasneje do petka, 20. 10. 2000. V
tem času trgovanje in prenos delnic nista
dovoljena. Pooblastilo mora biti pisno in mo-
ra vsebovati splošne podatke (ime, priimek,
naslov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) po-
oblastitelja in pooblaščenca ter podpis poo-
blastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v sez-
nam prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je 23. 10. 2000, ob 14. uri v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat ve-
ljavno odločila, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Kmečke družbe, d.d., v Ljubljani, Stegne
21, od 11. do 12. ure.

PID Kmečka družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Martin Nose
direktor

Matjaž Gantar

Št. 118/2000 Ob-36003
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe M Club, Tovarna kon-
fekcije, d.d., sklicuje uprava

5. sejo skupščine
družbe M Club, d.d., Velenje,

ki bo v ponedeljek, 6. 11. 2000 ob
15. uri, na sedežu družbe v Velenju, na Ko-
roški 37/a, predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Marjan Kolenc,
za preštevalca glasov pa Edita Geratič in
Alojz Presker. Ugotovi se, da je na seji nav-
zoč vabljeni notar Srečko Gabrilo.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 1999 v predlo-
ženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep, da čisti dobiček poslovnega
leta 1999 v višini 474.000 SIT ostane ne-
razporejen.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pokriva-
nju izgube iz poslovnega leta 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta:

– 1994 v višini 41,780.918,13 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
20,689.550 SIT,

– 1995 v višini 20,001.347,17 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
7,536.259 SIT;

na dan 31. 12. 2000 pokriva na nasled-
nji način:

– v breme nerazdeljenega dobička iz po-
slovnega leta 1993 v višini 474.022,22 SIT
in pripadajoče revalorizacije v višini
364.433 SIT,

– v breme nerazdeljenega dobička iz po-
slovnega leta 1997 v višini 430.434,28 SIT in
pripadajoče revalorizacije v višini 67.450 SIT,

– razlika pa v breme revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina imenuje za revizorja družbe za poslov-
no leto 2000 revizijsko hišo Boniteta, Druž-
ba za revizijo, podjetniško in poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Velenje, Efenkova 61.

7. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za članico nadzornega

sveta se za naslednje mandatno obdobje,
kot predstavnico delavcev v nadzornem sve-
tu imenuje Vlasta Miklavžina.

8. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 3. 11.
2000.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpise seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

M Club, d.d., Velenje
uprava

Ob-36019
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mo-

stovna, Podjetje za izdelovanje jeklenih kon-
strukcij in dvigal Ljubljana, d.d., Verovškova
ulica 60, Ljubljana uprava sklicuje

4. sejo skupščine
Mostovna, Podjetje za izdelovanje

jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana,
d.d.,

ki bo dne 2. 11. 2000 ob 13. uri v po-
slovnih prostorih družbe v Ljubljani, Verov-
škova 60, 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: Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Jureta Paviča in

Slavka Celina.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Razveljavitev sklepa 2. seje skupšči-

ne družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina raz-
veljavi 3. sklep 2. seje skupščine družbe z
dne 21. 4. 2000 v zvezi s povečanjem
osnovnega kapitala.

3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: osnovni kapital
družbe, ki znaša 218,284.000 SIT, se po-
veča za 77,998.000 SIT z izdajo 38.999
navadnih imenskih prosto prenosljivih del-
nic, v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka.

Novo izdane delnice dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom družbe.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
296,282.000 SIT.

Prodajna cena za delnico na dan 2. 11.
2000 znaša 2.000 SIT in se revalorizira z
rastjo cen na drobno do dneva vplačila za
delnico.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s stvarnimi vložki, in sicer:

a) z denarnim vplačilom delnic v višini
25.000.000 SIT, kot sledi:

– ADK d.o.o., Jaskova 18, Maribor na
podlagi dogovora o vplačilu delnic vplača
znesek v višini 15,000.000 SIT in pridobi
7.500 navadnih imenskih delnic, v skupni
nominalni vrednosti 15,000.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, Ljublja-
na, na podlagi dogovora o vplačilu delnic
vplača znesek v višini 10,000.000 SIT in
pridobi 5.000 navadnih imenskih delnic, v
skupni nominalni vrednosti 10,000.000 SIT,
pod pogojem pravnomočno potrjene prisil-
ne poravnave.

Delnice se lahko vpišejo in vplačajo z
gotovinskim nakazilom najkasneje zadnji de-
lovni dan pred dnevom naroka za prisilno
poravnavo na žiro račun št.
50104-601-26341, pri Agenciji RS za pla-
čilni promet Ljubljana, podružnica Šiška.

b) s konverzijo terjatev v višini
52,998.000 SIT kot sledi:

– Iskra Impuls d.o.o., Gregorčičeva 8,
Kranj, na podlagi dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini
11,278.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
5.639 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 11,278.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave,

– Kolex d.o.o., Knezov stradon 28, Ljub-
ljana, na podlagi dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 1,232.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 616 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
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dnosti 1,232.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave,

– Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20,
2342 Ruše, na podlagi dogovora o konver-
ziji terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
15. 9. 2000, konvertira znesek v višini
18,066.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
9.033 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 18,066.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave,

– SVL Beratung, Vertretung und Vermit-
tlung, Theresienhoehe 6, D – 8339 Muen-
chen na podlagi dogovora o konverziji terja-
tve v lastniški delež dolžnika z dne 15. 9.
2000, konvertira znesek v višini
16,784.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
8.392 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 16,784.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave,

– Peter Grbič, Melikova 20, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 248.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 124 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
dnosti 248.000 SIT, pod pogojem pravno-
močno potrjene prisilne poravnave,

– Slavko Celin, Rožna dolina c. VII.26,
1000 Ljubljana, na podlagi dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
326.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
163 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 326.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave,

– Ciril Adamič, Pri mostu 20, 1290 Gro-
suplje, na podlagi dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 248.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 124 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
dnosti 248.000 SIT, pod pogojem pravno-
močno potrjene prisilne poravnave,

– Štefan Šipič, Reboljeva ulica 11, Tr-
zin, 1234 Mengeš, na podlagi dogovora o
konverziji terjatve v lastniški delež dolžnika
z dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v viši-
ni 50.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
25 navadnih imenskih delnic v skupni nomi-
nalni vrednosti 50.000 SIT, pod pogojem
pravnomočno potrjene prisilne poravnave,

– Janez Zalar, Belska cesta 50, 4205
Preddvor, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
104.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 52
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 104.000 SIT, pod pogojem
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.

– Tomaž Zadel, Brinje c. I/35, 1290
Grosuplje, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
124.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 62
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 124.000 SIT, pod pogojem
pravnomočno potrjene prisilne poravnave,

– Irena Vesel, Polje c. XXXVIII/3, 1260
Ljubljana Polje, na podlagi dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
68.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 34

navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 68.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave,

– Igor Tonin, Zadobrovška c. 11 A, 1260
Ljubljana Polje, na podlagi dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
750.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
375 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 750.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave,

– Jure Pavič, Glinškova ploščad 7, 1000
Ljubljana, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
72.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 36
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 72.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave,

– Lidija Paunović, Ane Galetove 5, 1290
Grosuplje, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
428.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
214 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 428.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave,

– Franc Kržišnik, Beblerjev trg 9, 1000
Ljubljana, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
1.140.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
570 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 1,140.000 SIT, pod po-
gojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave,

– Bojan Kočevar, Babškova pot 55,
1291 Škofljica, na podlagi dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
1,726.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
863 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 1,726.000 SIT, pod po-
gojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave,

– Alenka Kocman, Bevkova cesta 001,
1290 Grosuplje, na podlagi dogovora o
konverziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
68.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 34
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 68.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave,

– Ratko Jelnikar, Kresnice 48, 1281
Kresnice, na podlagi dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
286.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
143 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 286.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave.

Na podlagi določil tretjega odstavka 313.
člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 84/98 in 6/99) se v celoti izključi
prednostno pravico dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom
sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

4. Razveljavitev sklepa 2. seje skupčine
družbe za leto 2000 in imenovanje poobla-
ščene revizijske družbe za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: raz-
veljavi se sklep 2. seje skupščine družbe z
dne 21. 4. 2000 o imenovanju pooblašče-
ne revizijske družbe za leto 2000.

Za pooblaščeno revizijsko družbo za le-
to 2000 skupščina imenuje PLUS REVIZI-
JA, d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev bo na voljo na sedežu družbe, v
tajništvu uprave, vsak delavnik od 10. 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 Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakonski zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mostovna, d.d., Ljubljana
Bojan Kočevar

direktor

Ob-36045
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe sklicujemo

5. skupščino
KIV, d. d., Vransko 66, Vransko,

dne 30. 10. 2000 ob 15. uri na sedežu
podjetja na Vranskem, Vransko 66, pisarna
direktorja družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Izvoli se:
– za predsednika skupščine Cugmas Ve-

limir,
– za preštevalce glasov Jug Marjanca in

Kapitler Simona.
Seji bo prisostvovala notarka Jožica Škrk

iz Slovenske Bistrice.
2. Sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red

skupščine, kot je objavljen.
3. Sprejem letnega poročila družbe za

leto 1999.
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Predlog sklepa: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo družbe KIV, d.d., za
leto 1999 v predloženem besedilu.

4. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep.

Čisti dobiček družbe KIV d.d. za leto
1999 znaša 3,513.000 SIT in se razporedi
na rezerve.

5. Sprejem revizijskega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-
ročilo družbe KIV d.d. za leto 1999, ki ga je
pripravila družba Plus revizija d.o.o. Ljublja-
na, v vsebini predloženega besedila.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za pooblaščeno revizijsko druž-
bo za leto 2000 imenuje družba Plus revizi-
ja d.o.o. Ljubljana.

7. Sklep o razrešitvi članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
7.1. Po predlogu nadzornega sveta se

sprejme sklep: Intihar Peter se razreši fun-
kcije člana nadzornega sveta;

7.2. Po predlogu nadzornega sveta se
sprejme sklep: Petek Anton se razreši fun-
kcije nadzornega sveta.

8. Sprejem sklepa o volitvah članov nad-
zornega sveta.

Predlogi sklepa:
8.1. Po predlogu nadzornega sveta se

za člana nadzornega sveta izvoli Petek An-
ton.

8.2. Po predlogu nadzornega sveta se
za člana nadzornega sveta izvoli Pustoslem-
šek Franjo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe
KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do
12. ure od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udele-
žijo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
blastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo na skupščini ali gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine, v tajništvu dru-
žbe, na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje pol ure kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

KIV d.d.
uprava

Ivo Kreča

Ob-36057
Na podlagi statuta delniške družbe Agro-

ind Vipava 1894 Vipava d.d., uprava sklicuje

3. skupščino
delničarjev družbe Agroind Vipava

1894 Vipava d.d.,
ki bo v prostorih podjetja Agroind Vipava

1894 Vipava d.d., dne 7. 11. 2000 ob 14. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se za predsednika skupščine
imenuje Bojana Pečenko, za preštevalki gla-
sov Matejo Kodelja in Majdo Škapin. Skup-
ščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Letno poročilo družbe za leto 1998 in
1999.

Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo druž-

be za leto 1998.
2.2. Sprejme se letno poročilo druž-

be za leto 1999.
3. Razporeditev rezultatov poslovanja.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-

ta 1998 v višini 295,453.334,18 SIT in
revalorizacijski popravek izgube v višini
22,454.453,40 SIT se pokrijeta v breme
nerazporejenega dobička iz preteklih let v
višini 141,696.081,17 SIT, revalorizacijske-
ga popravka nerazporejenega dobička v vi-
šini 49,197.127,52 SIT, rezerv v višini
63,507.289,44 SIT in revalorizacijskega
popravka rezerv v višini 63,507.289,45 SIT.

Izguba iz poslovnega leta 1999 v višini
54,365.044,40 SIT se pokrije v breme re-
zerv v višini 27,182.522,20 SIT in revalori-
zacijskega popravka rezerv v višini
27,182.522,20 SIT.

Iz sredstev rezerv družbe se oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 80,000.000 to-
larjev za namene iz 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2000 se imenuje pooblaščena revizor-
ska hiša RFR Ernst & Young d.o.o., Dunaj-
ska cesta 111, Ljubljana.

5. Sprememba statuta delniške družbe
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.

Predlog sklepa: uprava družbe in nad-
zorni svet družbe predlagata spremembe
statuta družbe v predlaganem besedilu.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu podjetja vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine, od 12. do 14. v tajništvu
direktorja – soba št. 7.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ter pooblaščenci, ki
morajo preložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Pravico do
udeležbe na skupščini in uresničevanja gla-
sovalne pravice imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju na dan skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne

v istih prostorih ob 15. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
uprava

Št. 400-057 Ob-36058
Na podlagi 7.4. točke statuta Iskra kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me, d.d., Vrtača 1, Semič, uprava sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Iskra kondenzatorji,

d.d.,
ki bo dne 24. 11. 2000 ob 10. uri, na

sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Šabec Marinka, za prešteval-
ca glasov pa Pavše Sonja in Gusič Josip.

Zasedanju skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Ferlež Janez iz Črnomlja.

2. Letno poročilo družbe za leto 1999 s
predlogom za pokrivanje izgube.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo družbe za leto 1999. Izguba iz
leta 1999 v znesku 174,512.191,47 SIT se
pokriva iz dobička v naslednjih petih letih.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2000
se za revizorja imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o., Management, consulting in revizija,
Ljubljana, Dunajska 21.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, ki zastopajo interese delničarjev, ka-
terih štiriletni mandat začne teči 13. 12.
2000 (po izteku mandata sedanjim članom
nadzornega sveta) se izvolijo:

– Dušan Šešok, roj. 29. 11. 1953, sta-
nujoč Ljubljana, Slomškova 23,

– Bukovec Ivan, roj. 23. 1. 1949, sta-
nujoč Semič 15, Semič,

– Gude Rainer, roj. 11. 1. 1961, stanu-
joč Berlin, Nemčija.

Seznanitev skupščine o izvolitvi članov
nadzornega sveta, predstavnikov zaposle-
nih: delničarjem se poda tudi informacija,
da je svet delavcev izvolil tri člane nadzor-
nega sveta, predstavnike zaposlenih, kate-
rih štiriletni mandat začne teči 13. 12. 2000
(po izteku mandata sedanjim članom nad-
zornega sveta):

– Vrlinič Radivoj, roj. 23. 11. 1954, sta-
nujoč Pod gozdom 24, Črnomelj,

– Konda Iva, roj. 15. 9. 1965, stanujo-
ča Osojnik št. 2/a, Semič,

– Sever Martin, roj. 8. 5. 1968, stanu-
joč Praprot 10, Semič.

Seznanitev skupščine o izvolitvi nado-
mestnega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika zaposlenih: delničarjem se tudi po-
da informacija, da je bil dosedanji član nad-
zornega sveta, predstavnik zaposlenih, Go-
lobič Stanislav, razrešen na lastno željo in
da je svet delavcev, kot nadomestnega čla-
na nadzornega sveta, predstavnika zapo-
slenih, izvolil Konda Ivo, rojeno 15. 9.
1965, stanujočo Osojnik št. 2/a, Semič,
katere mandat teče do 12. 12. 2000.
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5. Sprememba in prečiščeno besedilo
statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta in prečiščeno besedilo statuta.

6. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada za njihovo udeležbo na sejah in
delo v nadzornem svetu sejnina v višini 600
DEM bruto in predsedniku 800 DEM bruto,
v tolarski protivrednosti na dan plačila, po
srednjem tečaju Banke Slovenije, brez po-
vračila ostalih stroškov, povezanih s priho-
dom na sejo.

Predlagatelj sklepov pod zap. št. 3 in 6
je nadzorni svet, v ostalih primerih pa sta
predlagatelja uprava in nadzorni svet.

Gradivo za dnevni red s predlagano spre-
membo statuta in s predlogi sklepov je na
vpogled vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi skupščine. Predlože-
ni nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, v korist katerih so delni-
ce družbe na dan 21. 11. 2000 vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine (to je do vključ-
no 21. 11. 2000 do 15. ure) upravi družbe
pisno prijavil svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora k prijavi udeležbe prilo-
žiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami, osebno oziroma po pooblaščen-
cu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra kondenzatorji, d.d.
uprava

Ob-36209
Na podlagi 34. člena statuta družbe Še-

šir, d.d., Škofja Loka, sklicujem

III. redno skupščino
delniške družbe Šešir, d.d., Škofja

Loka, Kidričeva 57,
ki bo v petek 3. 11. 2000 ob 11. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe, Ki-
dričeva 57 v Škofji Loki, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe se sprejme revidirano

letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1999 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podalgi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme sklep o ugotovi-
tvi in delitvi dobička za leto 1999 v predlo-
ženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje predlagano revizij-
sko družbo.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta
Šešir, d.d., Škofja Loka

Predlog sklepa:
– na predlog nadzornega sveta skupšči-

na sprejme odstop člana nadzornega sveta,
– na predlog nadzornega sveta skupšči-

na izvoli novega člana NS, predstavnika del-
ničarjev.

6. Informacija o imenovanju člana nad-
zornega sveta

Predlog sklepa:
– ugotovi se, da je članu nadzornega

sveta – predstavniku delavcev prenehal
mandat,

– skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta – predstavnika de-
lavcev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Šešir, d.d., Škofja Loka, v tajništvu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
– v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oznake A, B, C, in G v korist katerih
bodo na dan skupščine vknjižene v delniški
knjigi Šešir, d.d., njihovi pooblaščenci in ali
zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo druž-
bi svojo udeležbo, sicer izgube pravico ude-
ležbe na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.

Delničarji glasujejo osebno oziroma po po-
oblaščencu ali zakonitem zastopniku na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer je zasedanje skupščine. Prosimo
delničarje, da se zaradi razdelitve glasovnic
zglasijo pol ure pred pričetkom skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek in naslov pooblaščenca, fir-
mo, število in razred delnic, ter podpis in žig
pooblastitelja.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Šešir, d.d., Škofja Loka
uprava družbe

direktor
Miro Pinterič, inž.

Nasprotni predlog

Ob-36134
Na podlagi 288. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava delniške družbe Isk-
ra Stikala – industrija nizkonapetostne
stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska lo-
ka 4, sporoča delničarjem

nasprotni predlog
delničarja Bojana Jančarja, Trg Rivoli 7,

4000 Kranj, k 2. točki dnevnega reda 2.
izredne skupščine družbe, sklicane za dne
17. 10. 2000.

Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe statuta družbe:

– črtajo se točke 4.3, 4.4., 4.6., 5. po-
glavje in točka 16.3.,

– sedanje 6. poglavje, ki postane 5. po-
glavje, se spremeni tako, da se glasi:

“5. Oblika delnic in vodenje registra.
5.1. Delnice so izdane v nematerializira-

ni obliki.
5.2. Delnice so redne imenske delnice

ISTG.
5.3. Za izdajatelja vodi register delnic

(delniško knjigo) Centralna klirinško depot-
na družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:
KDD), na osnovi sklenjene medsebojne po-
godbe.

5.4. KDD v okviru vodenja registra in v
skladu s sklenjeno pogodbo za izdajatelja
vodi evidenco stanja pravic iz rednih imen-
skih delnic, vsakokratne imetnike teh pravic
ter morebitne pravice tretjih oseb.

5.5. Vsakemu delničarju je omogočen
vpogled v register (delniško knjigo) v skladu
s pravili vodenja registra.”

– Sedanja točka 8.55., ki postane točka
7.55., se spremeni tako, da se glasi: “La-
stniki delnic, zakoniti zastopniki pravnih
oseb, ki so lastniki delnic in pooblaščenci
delničarjev, se na skupščini legitimirajo tudi
s primerjavo stanja na ustrezen datum. Pri-
merja se na osnovi izpiska iz registra (delni-
ške knjige), ki ga v ta namen izdajatelj prido-
bi od KDD.”

– Sedanja točka 16.1, ki postane točka
15.1., se spremeni tako, da se glasi: Statut
stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skup-
ščina družbe, vsakokratne spremembe sta-
tuta pa se uporabljajo od dneva vpisa spre-
memb v sodni register.”

Na podlagi sprejetih sprememb se pri-
pravi čistopis statuta družbe, v katerem se
vse določbe ustrezno preštevilčijo.

Obrazložitev: predlagani sklep sledi skle-
pu nadzornega sveta z 18. redne seje 31. 8.
2000, ki je razviden v kompletu gradiva za
2. izredno skupščino družbe, ki je na vpo-
gled na sedežu družbe.

Stališče uprave: pisni predlog večinske-
ga lastnika in mnenje naslednjega inštituci-
onalnega lastnika je bilo zmanjšanje števila
članov nadzornega sveta s pet na tri, in
sicer zaradi zmanjšanja stroškov upravlja-
nja. Ker se zastopanost zaposlenih bistveno
ne spreminja ima uprava pozitivno mnenje
do prvotno predlaganih sprememb.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava:

Aleksander Sašo Zupan
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-29/00-8 Ob-35860

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 18. 9.
2000 na podlagi četrtega odstavka 38. čle-
na zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb TIM, tovarna izolacijskega materi-
ala, d.d., Spodnja Rečica 77, 3270 La-
ško in Izolirka, industrija izolacijskih ma-
terialov Ljubljana, d.o.o., Ob železnici
18, Ljubljana, ker je ugotovil, da je izkazan
resen sum glede njene skladnosti s pravili
konkurence.

Družba Tim Laško, d.d., je dne 7. 9.
2000 Uradu priglasila nakup 40% poslov-
nega deleža Slovenske razvojne družbe,
d.d., v družbi Izolirka. Urad je na podlagi
podane priglasitve ugotovil, da koncentraci-
ja zapade pod določbe ZPOmK, ker udele-
ženca transakcije skupno ustvarita za več
kot 40 odstotkov prodaj, nakupov ali drugih
transakcij na znatnem delu slovenskega tr-
ga s proizvodi ali storitvami, ki so predmet
transakcij, ali z njihovimi substituti. Iz podat-
kov, ki jih je Uradu dostavila družba Tim
Laško, je razvidno, da imata udeleženca
koncentracije na trgu bitumenskih hidroizo-
lacijskih materialov v Republiki Sloveniji sku-
paj 60% tržni delež.

Urad bo analiziral učinke priglašene kon-
centracije na konkurenco predvsem na trgu
proizvodne in prodaje bitumenskih hidro-
izolacijskih izdelkov za gradbeništvo.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-25/00-5 Ob-35861

Priglašena koncentracija podjetij Poslov-
ni sistem Mercator, d.d., Dunajska c.
107, Ljubljana in Potrošnik, d.d., Koce-
nova 2a, Celje, ne nasprotuje določilom
zakona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Uradni list RS, št. 56/99) in je skla-
dna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-30/00-5 Ob-36055

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 22. 9. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija Slovenske zadružne kme-
tijske banke, d.d. (v nadaljevanju:
SZKB), Ljubljana, Miklošičeva 4 in
Poštne banke Slovenije, d.d. (v nadalje-
vanju: PBS), Maribor, Vita Kraigherja 5,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s spojitvijo
SZKB in PBS v novo banko – Poštno kme-
tijsko banko, d.d. (v nadaljevanju: PKB). Do-
sedanjim delničarjem obeh bank bodo izda-
ne delnice nove banke.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
nudenja bančnih in drugih finančnih storitev
na območju Republike Slovenije ni izkazan
resen sum, da bi bila koncentracija neskla-
dna s pravili konkurence, zato Urad ni spre-
jel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncen-
tracije s pravili konkurence.

Urad je o priglasitvi koncentracije s hkrat-
nim zaprosilom za mnenje obvestil tudi Ban-
ko Slovenije o statusu udeleženke v po-
stopku in na tej osnovi 14. 9. 2000 pridobil
njeno pozitivno mnenje o nameravani kon-
centraciji.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-33/00-7 Ob-36056

Urad Republike Slovenije za varstvo kon-
kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 22. 9. 2000 iz-
dal odločbo, v kateri je skladno s tretjim od-
stavkom 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je kon-
centracija podjetij Sava, d.d., gumarska in
kemična industrija, Škofjeloška c. 6, Kranj
in Color, industrija sintetičnih smol, barv
in lakov, d.d., Cesta komandanta Staneta
4, Medvode, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Color,
d.d. (več kot 51% lastniški delež) s strani
podjetja Sava, d.d. Le-tega bo pridobila z
javno ponudbo.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga proizvodnja in prodaje kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov, trgovine na debelo s kemičnimi proiz-
vodi ter trgovine na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Popravek

Ob-36135
V objavi prodaje nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb Stanovanjskega sklada obči-
ne Celje, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34974, stran
7156, se 1. točka popravi in pravilno glasi:

Predmet prodaje pod 1. točko je del
poslovnega večnamenskega objekta Gabr-
je, Kidričeva 6, Celje, v skupni izmeri
1563,90 m2 poslovnih površin (za proda-
jalno in skladišče) in funkcionalnim zemlji-
ščem 1588 m2.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-35917
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 6. čle-
na uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 22. 4.
1999, RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana, Župančičeva ul. 6, objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnina – ob-

jekt “A” dijaškega doma na Grčni v Novi
Gorici in to parc. št. 648/4 del v naravi
dvorišče v izmeri 787 m2, parc. št. 750 v
naravi park v izmeri 750 m2 in parc. št. 751
del v naravi park v izmeri 715 m2, vse k.o.
Nova Gorica.

2. Izklicna cena: za navedene nepremič-
nine v 1. točki je skupno 33,706.187 SIT.

3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ul.
9 do 12. 10. 2000 do 12. ure z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnin v Novi Go-
rici – Ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
16. 10. 2000 s pričetkom ob 11. uri v pro-
storih Ministrstva za šolstvo in šport, Službe
za investicije in premoženjskopravne zade-
ve, Trubarjeva 3, V. nadstropje – sejna so-
ba.

5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi na-

vesti svoje točne podatke (ime, priimek, na-
slov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še
potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne
cene, originalno potrdilo o plačanih davkih,
parafiran izvod prodajne pogodbe ter fizič-
ne osebe še potrdilo o državljanstvu, prav-
ne osebe pa izpis iz sodnega registra star
največ 30 dni;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja;

– sestavni del razpisnih pogojev je bese-
dilo prodajne pogodbe. Zainteresirani lah-



Stran 7954 / Št. 87-88 / 29. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ko v času od 2. 10. 2000 do 12. 10. 2000
zahtevajo po faksu 061/13-12-327, vzo-
rec ponudbe ter besedilo prodajne pogod-
be, ki vsebuje vsa določila prodajne pogod-
be razen kupca in cene. Ti podatki bodo
pridobljeni z dražbo;

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun 50100-630-10014 skli-
cevanje na 331-6316;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s proda-
jalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8
dni po uveljavitvi pogodbe plačati kupnino;

– uspelemu ponudniku se varščina obra-
čuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na žiro ali tekoči
račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v
predpisanem roku se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitna že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačana varščina pa osta-
ne prodajalcu kot skesnina;

– nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno–kupljeno. Nepremičnina je bremen
prosta;

– stroške overitve pogodbe pri notarju
oziroma notarskega zapisa, prometnega
davka in prenosa v zemljiški knjigi plača
kupec.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport,

Ljubljana

Ob-35921
Slovenska razvojna družba d.d., Dunaj-

ska 160, Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb

Predmet prodaje je 10 stanovanj skup-
no s pripadajočimi kletmi in s pravico do
idealnega deleža skupnih prostorov zgrad-
be ter do idealnega deleža pripadajočega
funkcionalnega zemljišča k zgradbi, v kateri
je etažno stanovanje, in sicer:

Zap. Naslov Številka Površina
št. stanovanja (m2)

1. Cankarjeva 13,
Nova Gorica 52 48.28

2. Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica 57 51.34

3. Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica 1 74.63

4. Otona Župančiča 11,
Idrija 6 46.97

5. Zadrečka 11, Nazarje 23 61.99
6. Zadrečka 17, Nazarje 11 56.16
7. Savinjska cesta 22,

Mozirje (II) 44.95
8. Praprotnikova 11,

Mozirje (I) 36.93
9. Zadrečka 19, Nazarje (III) 57.90
10. Gradnikove brigade 29,

Nova Gorica 15 34.57

Stanovanja pod zaporednimi št. od 1 do
9 so trenutno zasedena, najemniki plačuje-
jo neprofitne najemnine. Stanovanje pod za-
poredno št. 10 je zasedeno do preklica.

Več informacij o navedenih stanovanjih
dobijo ponudniki na tel. številki 5894-800.

Ponudniki so lahko vse pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji in fizične ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije.

– sestavni del razpisnih pogojev je bese-
dilo prodajne pogodbe. Zainteresirani lah-
ko v času od 3. 10. 2000 do 13. 10. 2000
zahtevajo na faks 061/13-12-327 vzorec
ponudbe ter besedilo prodajne pogodbe, ki
vsebuje vsa določila prodajne pogodbe ra-
zen kupca in cene. Ti podatki bodo pridob-
ljeni z dražbo;

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun 50100-630-10014 skli-
cevanje na 331-6316;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s proda-
jalcem kupoprodajno pogodbo in v roku 8
dni po uveljavitvi pogodbe plačati kupnino;

– uspelemu ponudniku se varščina obra-
čuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa
se v roku 8 dni po preteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na žiro ali tekoči
račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal kupnine v
predpisanem roku se šteje, da odstopa od
nakupa, morebitna že sklenjena pogodba
se šteje za razdrto, plačana varščina pa osta-
ne prodajalcu kot skesnina;

– nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno–kupljeno. Nepremičnina je bremen
prosta;

– stroške overitve pogodbe pri notarju
oziroma notarskega zapisa, prometnega
davka in prenosa v zemljiški knjigi plača
kupec.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-36198
Odvetniška pisarna Miro Senica & od-

vetniki po pooblastilu družbe: Agri Seed
Agricultural products limited, Papyros Buil-
ding 6TH Dervis street, Nicosia, Cyprus,
zaradi poplačila upnikove terjatve z realiza-
cijo zastavne pravice na 262.038 delnicah
družbe Vesna z oznako VBMG imetnika Au-
tocentar Merkur d.d. in s tem povezanega
poplačila dolga po kreditni pogodbi sklenje-
ni med družbama Agri Seed Agricultural pro-
ducts limited kot zastavnim upnikom in ACM-
RIS, Industrija gumenih proizvoda, d.o.o.,
kot zastavnim dolžnikom na podlagi 981.
člena zakona o obligacijskih razmerjih

razpisuje
I. dražbo za prodajo paketa vredno-

stnih papirjev – 53,60788% paketa
delnic družbe Vesna d.d., Einspilerje-
va 31, Maribor, in sicer: paket 262.038
delnic, izdanih kot nematerializirani vre-
dnosti papir in vpisanih v centralni register,
ki ga vodi klirinško depotna družba (KDD) z
oznako VMBG, po začetni izklicni ceni
816,858.918,54 SIT za celoten paket.

Dražba bo potekala dne 9. 10. 2000 ob
10. uri v odvetniški pisarni Miro Senica in
odvetniki, Ljubljana, Komenskega 14 in jo
bo po pooblastilu odvetnika Mira Senice
vodila dr. Nina Plavšak.

II. Informacija pomembna za pravni pro-
met

1. Na delnicah, ki so predmet prodaje
na dražbi, je na podlagi začasne odredbe
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Z
2000/336 v KDD vpisana prepoved vsakr-
šnega razpolaganja lastniku navedenih del-
nic, t.j. družbi Autocenter – Merkur, d.d.,
Martičeva 14, Zagreb.

Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati
na naslov: Slovenska razvojna družba d.d.,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom
»javno zbiranje ponudb za nakup stanovanj
– ne odpiraj« najkasneje do 30. 11. 2000.

Od ponudnikov pričakujemo, da bodo
poleg cene v ponudbah opredelili tudi pla-
čilne pogoje. Vsak ponudnik mora položiti
varščino v višini 10% ponudbe kot garancijo
za resnost ponudbe. Varščina mora biti na-
kazana najkasneje do poteka roka za odda-
jo ponudb na žiro račun Slovenske razvojne
družbe d.d. št. 50102-627-7001 (namen
nakazila varščina za nakup stanovanj).

Najemniki stanovanj imajo predkupno
pravico.

Uspešni ponudniki bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 15 dni po prenehanju zbiranja
ponudb. Slovenska razvojna družba se ne
zavezuje skleniti prodajne pogodbe na pod-
lagi tega razpisa z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.

Slovenska razvojna družba d.d.

Ob-36004
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 6. čle-
na uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 22. 4.
1999, RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana, Župančičeva ul. 6, objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine – ob-

jekti Vzgojnega zavoda ˝Matevža Langusa˝
v Kamni Gorici, Kamna Gorica 55, pripisan
k vl. št. 437 k.o. Kamna gorica, ki obsega
parc. št. 183 – stavba v izmeri 369 m2,
parc. št. 184 – stavbišče, stavba v izmeri
142 m2 in parc. št. 185 – šolsko igrišče in
dvorišče v izmeri 2910 m2.

2. Izklicna cena: za navedene nepremič-
nine v 1. točki je skupno 742.102 DEM v
tolarski protivrednosti.

3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ul.
6, do 13. 10. 2000 do 12. ure z oznako
“Ponudba za nakup nepremičnin v Kamni
Gorici – Ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
17. 10. 2000 s pričetkom ob 11. uri v pro-
storih Ministrstva za šolstvo in šport, Službe
za investicije in premoženjskopravne zade-
ve, Trubarjeva 3, V. nadstropje – sejna so-
ba.

5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi na-

vesti svoje točne podatke (ime, priimek, na-
slov) in ponujeno ceno. Priložiti morajo še
potrdilo o vplačani 10% varščini od izklicne
cene, originalno potrdilo o plačanih davkih,
parafiran izvod prodajne pogodbe ter fizič-
ne osebe še potrdilo o državljanstvu, prav-
ne osebe pa izpis iz sodnega registra star
največ 30 dni;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 87-88 / 29. 9. 2000 / Stran 7955

Začasna odredba je izvršljiva, vendar ni
pravnomočna. Prepoved odtujitve in obre-
menitve je pridobljena in vpisana v KDD v
korist družbe Color Medvode, d.d. kasneje,
kot je bila pridobljena in vpisana zastavna
pravica upnika, ki vrši to dražbo.

2. Na delnicah, ki so predmet prodaje
na dražbi, je na podlagi začasne odredbe
Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. I Pg
129/2000 vpisana prepoved razpolaganja
z delnicami Vesne d.d., ki jih ima v lasti
Autocentar Merkur dioničko društvo za pro-
izvodnjo za vanjsko i unutranjo trgovino d.d.,
Zagreb.

Prepoved odtujitve in obremenitve je pri-
dobljena in vpisana v KDD v korist družbe
Vesna podjetje za akumulatorsko dejavnost
d.d. iz Maribora kasneje, kot je bila pridob-
ljena in vpisana zastavna pravica upnika, ki
vrši to dražbo.

Kupec bo torej kupil paket delnic, ki so
predmet prodaje na dražbi, bremen prosto.

III. Kapital družbe
Kapital družbe je po bilanci stanja na

dan 31. 12. 1999 1.523,748.000 SIT (vir
FIPO) in je razdeljen na 488.805 delnic.
Knjigovodska vrednost ene delnice je
3.117,33 SIT.

IV. Terjatev upnika, zaradi poplačila ka-
tere se vodi dražba

Terjatev upnika Agri Seed Agricultural
products limited znaša 900.000 USD s pri-
padajočimi obrestmi po stopnji 12% od 7. 4.
1999 dalje pa do plačila.

Po odbitku upnikove terjatve, to je glav-
nice, obresti in stroškov od na dražbi dose-
žene kupnine bo preostanek kupnine ostal
na notarskem podračunu odprtem na ime
notarja Mira Košaka št. 50100-620-133-
05-140-82786-1/91-15 in bo na razpola-
go imetniku delnic, ki so bile predmet pro-
daje, oziroma tretji upravičeni osebi.

V. Omejitev upnikove obveznosti prodati
delnice

Upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati
delnic, ki so predmet dražbe:

1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev ali

2. če je tretja oseba do začetka dražbe
od upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila
katere se vodi dražba.

VI. Pravila dražbe
1. Predmet prodaje: na dražbi se proda-

ja samo celoten paket delnic iz I. točke tega
razpisa.

2. Pogoji sodelovanja na dražbi
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače

in tuje fizične in pravne osebe. Udeleženec
mora pred začetkom dražbe svojo identite-
to izkazati z naslednjimi listinami:

– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra,

– tuja pravna oseba z overjenim prevo-
dom izpiska iz registra svojega sedeža,

– domača fizična oseba z osebno izkaz-
nico ali potnim listom,

– tuja fizična oseba s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec

dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni statutarni
zastopnik, mora predložiti pred začetkom
dražbe pooblastilo.

3. Varščina
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe iz

točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom dra-
žbe vplačajo varščino v višini 10 odstotkov
začetno izklicne cene iz I. točke tega razpi-
sa in predloži potrdilo o vplačilu varščine.
Varščino je treba vplačati na notarski podra-
čun pri NLB d.d. št. 50100-620-133-05-
140-82786-1/91-15 odprt na ime notarja
Mira Košaka,

3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje,
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se

plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditeljici dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina,

3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne
sklene prodajne pogodbe v roku iz točke
5.2. teh pravil, zastavni upnik obdrži varšči-
no,

3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in skle-
ne prodajno pogodbo se varščina šteje za
aro, dano v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe in se všteje v kupnino.

4. Način izklicevanja in korak dražbe
4.1. Dražba bo opravljena kot dražba z

zniževanjem izhodiščne izklicne cene. Za-
stavni upnik ima pravico odstopiti od nadalj-
nje dražbe v katerem koli koraku dražbe po
izklicu začetne izklicne cene;

4.2. Dražba se začne z začetno izklicno
ceno iz I. točke tega razpisa;

4.3. Če nobeden od dražiteljev ne sprej-
me začetne izklicne cene, se izklicna cena
zniža za 10,000.000 tolarjev. Nadaljnja iz-
klicna cena se niža v enakih korakih dokler:

– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi,
da sprejme zadnjo izklicno ceno,

– bodisi upnik ne izjavi, da odstopa od
nadaljnje dražbe;

4.4. Dražba se vodi tako, da voditeljica
dražbe v vsakem koraku dražbe enkrat izkli-
če ceno z besedami: »Izklicujem ceno v ...
koraku dražbe ... v višini .... tolarjev«. Draži-
telj sprejme izklicno ceno z besedami
»Sprejmem«. Na dražbi uspe dražitelj, ki pr-
vi sprejme izklicano ceno;

4.5. Če cene, izklicane v posameznem
koraku dražbe, ne sprejme nobeden od dra-
žiteljev, voditeljica dražbe pozove poobla-
ščenca upnika, da se izjavi, ali odstopa od
nadaljnje dražbe. Če pooblaščenec zastav-
nega upnika izjavi, da odstopa od nadaljnje
dražbe, se dražba konča.

5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Zastavni upnik mora skleniti prodaj-

no pogodbo iz točke 5.3. teh pravil z draži-
teljem, ki prvi sprejme izklicano ceno v po-
sameznem koraku dražbe (točka 4.4. teh
pravil). Pooblaščenec zastavnega upnika
odvetnik Miro Senica bo Dražitelju, ki je na
dražbi uspel v eni uri po koncu dražbe v
svoji odvetniški pisarni izročil besedilo z za-
pisom prodajne pogodbe v dveh izvodih,
podpisanih s strani zastavnega upnika.

5.2. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora v
roku treh delovnih dni po koncu dražbe z
zastavnim upnikom, ki ga zastopa poobla-
ščenec odvetnik Miro Senica, skleniti pro-
dajno pogodbo z vsebino, določeno v točki
5.3. teh pravil, in v tem roku odvetniku Miru
Senici vrniti izvod podpisanega zapisa pro-
dajne pogodbe.

5.3. Vsebina prodajne pogodbe:
5.3.1. Predmet prodaje je paket delnic

iz I. točke tega razpisa.
5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki

jo je sprejel dražitelj.
5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil

se šteje za aro, dano v znamenje sklenitve
prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.

5.3.4. Kupec mora preostali del kupni-
ne (po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto
od sklenitve prodajne pogodbe tako, da
znesek v višini kupnine, zmanjšan za aro
(varščino), deponira pri notarju Miru Košaku
s pooblastilom temu, da znesek kupnine
izroči zastavnemu upniku, ko zastavni upnik
predloži dokaz, da so bile delnice, ki so
predmet prodaje, prenesene na račun ne-
materializiranih vrednostnih papirjev kupca.

5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe. Če kupec
v roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača
preostalega dela kupnine, se šteje prodaj-
na pogodba za razvezano in zastavni upnik
obdrži aro.

5.3.6. Zastavni upnik mora naslednji de-
lovni dan po tem, ko mu kupec predloži
dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.3.4.
teh pravil) članu klirinško depotne družbe,
ki vodi račun vrednostnih papirjev, na kate-
rem so vpisane delnice z zastavno pravico,
izdati nalog za prenos delnic na račun kup-
ca.

5.3.7. Davek na dodano vrednost in vse
ostale stroške in javne dajatve v zvezi s pre-
nosom delnic, plača kupec.

odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki

Ob-35922
Micom Marcus, marketing in trgovina,

d.o.o., Koper, v stečaju, Belveder, b.š., Ko-
per, skladno s sklepom stečajnega senata
Okrožnega sodišča v kopru, opr. št. St
18/98 z dne 8. 9. 2000, objavlja

prodajo
premoženja stečajnega dolžnika zalog
trgovskega blaga (tekstilnih izdelkov) z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: zaloga trgovskega

blaga (tekstilnih izdelkov), kot izhaja iz in-
venturnega popisa na dan 15. 4. 1999.

2. Najnižja prodajna cena:
5,394.339,90 SIT za celotno zalogo.

Cena je brez DDV, ki se zaračuna v bre-
me kupca.

3. Ostali pogoji prodaje:
– rok za zbiranje ponudb je 8 dni od te

objave,
– pisne ponudbe je potrebno poslati s

priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pri-
pisom “St 18/98 - prodaja z zbiranjem po-
nudb – ne odpiraj” na naslov: Okrožno so-
dišče v Kopru, Ferrarska ul. 9, 6000 Ko-
per,

– vsak ponudnik mora pred končnim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% najnižje prodajne cene na žiro
račun stečajnega dolžnika št. 51400-690-
64696 APP Koper, s pripisom “varščina v
zvezi z pisno ponudbo”. Plačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v ku-
pnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po izbiri
najboljšega ponudnika. Varščina se ne obre-
stuje,
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– pisna ponudba mora vsebovati priimek
in ime kupca ter njegov naslov oziroma firmo
in sedež, predmet nakupa in ponujeni znesek
kupnine, plačilne pogoje in dokazilo o plačilu
varščine. Ponudbo mora podpisati kupec ozi-
roma odgovorna oseba pravne osebe,

– prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne po-
goje,

– o izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 5 dneh po končanem zbiranju po-
nudb,

– izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v roku 8 dni po prejemu obve-
stila o izbiri in kupnino v celoti plačati najka-
sneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe,

– če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v celoti v določe-
nem roku, se šteje, da je odstopil od naku-
pa in bo prodaja razveljavljena, varščino pa
bo obdržal stečajni dolžnik. Če kupec ne
plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti del
kupnine, ki ostane po pokritju vseh stro-
škov, ki so nastali zaradi kupčevega odsto-
pa od nakupa,

– kupljeno premično premoženje kupec
prevzame v last in posest po plačilu celotne
kupnine.

Dodatne informacije lahko dobite pri ste-
čajni upraviteljici odv. Marti Kalpič Zalar,
Ljubljana, Slovenska c. 56/V, tel.
061/132 71 46. Sklep o prodaji premože-
nja je objavljen na oglasni deski Okrožnega
sodišča v Kopru.

Micom Marcus, d.o.o., Koper
v stečaju

stečajna upraviteljica
odvetnica Marta Kalpič Zalar

Št. 60/2000 Ob-36231

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri

novih projektih evropskega programa
Eureka

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja obvestilo o
razpisu za prijavo sodelovanja pri novih pro-
jektih evropskega programa industrijsko-raz-
vojnih raziskav Eureka, ki jih je objavil Se-
kretariat Programa Eureka iz Bruslja v okvi-
ru obveznega 30-dnevnega kroženja vseh
novih predlogov projektov med 29 evrop-
skimi državami – članicami Eureke, pri ka-
terih lahko sodelujejo tudi zainteresirane or-
ganizacije iz Republike Slovenije, članice
Eureke:

1. E! 1970 »Development of error pred-
iction techniques for the design and certifi-
cation of aircraft flight decks – ERROR-
PRED (DEF)«,

2. E! 2193 »Motor balancing machine
based on the addition of epoxy resin for
electrical motors to cool automotive radia-
tors – MOBAMAD«,

3. E! 2269 »Video codification devices
for monitoring applications – VICOD«,

4. E! 2306 »Active noise cancellation
with electric components – ACTIVE-EN-
CLOSURE«,

5. E! 2321 »Application of thermal con-
trol to the breeding and production of eura-
sian perch (perca fluviatilis) – ACRAPEP«,

6. E! 2341 »Recombinant antigens for
diagnostic kits – RECPROT-DG«,

7. E! 2343 »Real-time film resolution re-
storation system – PICASSO«,

8. E! 2363 »Development of a portable
x-ray spectrometer for diffraction and fluo-
rescence analyses – SURFACE-MONI-
TOR«,

9. E! 2372 »A personal computer radar
for marine applications – PC RADAR«,

10. E! 2376 »R & D of new materials,
production tools and machinery for serial
production of rubber-tuft car mats – RUB-
BER-TUFT CAR MAT«,

11. E! 2380 »Integrity of structures of
light materials such as aluminium and com-
posites in shipbuilding, measuring and mo-
nitoring – HULLMOS-II«,

12. E! 2386 »Molecular breeding tools
for quality improvement in cereals suppor-
ting sustainable agriculture – CEREQUAL«,

13. E! 2393 »Modernizing strategy of
special machine tools – MSOS«,

14. E! 2394 »New electronic solutions
support for industries plus – NESSI«,

15. E! 2409 »Automated systems to re-
cognize production results in the wood in-
dustry – EU-AUTOWOOD«,

16. E! 2410 »Development of tempera-
ture-stable packed columns and dedicated
temperature programmable instrument for
micro-hplc – HOT-SEP«,

17. E! 2411 »Research into new pro-
ducts and processes to lighten an automoti-
ve sound deadener system – ERTAC«,

18. E! 2413 »Development of a new
process for the recycling of bakery by-pro-
ducts and residues – BAKERY RECY-
CLING«,

19. E! 2414 »Optode membranes for
the selective determination of combustion
gases and their use in fire alarm sensors –
FIRE.SENS«,

20. E! 2415 »Development of a high-
speed geographic information server on the
internet – EUROTOURISTMAPFINDER,

21. E! 2419 »Flight test easy – FLITE«,
22. E! 2420 »Marine moored profiler –

SEA-PROF«,
23. E! 2423 »Development of direct iso-

lation process for polycarbonate – DIPC«,
24. E! 2426 »New technology for boiler

water chemical treatment in the energy in-
dustry – BOILTREAT«,

25. E! 2427 »Perfusion monitoring sys-
tem for controlling of surgical, interventional
and pharmacological treatments – PER-
MON«,

26. E! 2430 »European industrialisation
of friction stir welding – EUROSTIR«,

27. E! 2432 »Knowledge valorisation
matrix – KVM«,

28. E! 2434 »Pintar (connect it through
a bubble) – PINTAR«,

29. E! 2436 »R & D programme for bon-
ded flexible pipes according to the ameri-
can standards institute (ASI) standard api
spec. 17K – EMERGE1«,

30. E! 2437 »Software technology for
planning, maintenance, management of mu-
nicipal infrastructure including roads and
streets – GEOSECMA-PMS«,

31. E! 2439 »Multichannel infrared ana-
lysers with thermoelectric and pyroelectric
sensors – IRANAL«,

32. E! 2444 »Innovative biochemical ma-
intenance procedures in pulping plants –
HEESE«,

33. E! 2445 »Rotational moulding of au-
to body panels – ROTOMOULDING«,

34. E! 2446 »Multi-function sensor to
estimate fish size and mass, count/ grade
sea lice on fish and detect uneaten feed
pellets – MULTIFUNCTION SENSOR«,

35. E! 2448 »Production technologies
and module architectures for cost reducti-
on/performance enhancement of high fre-
quency modules – PROKOSMOS«,

36. E! 2453 »Freightchain: re-enginee-
ring east-west rail cargo flows for service
and speed – EAST-WEST CARGO FLOW«,

37. E! 2454 »Autarkic radio-controlled
transport observation system – ARCTOS«,

38. E! 2457 »Mini water-land-bridge be-
tween the inland port of nuernberg and the
adriatic port of Koper (Slovenia) – E-W-
LAND-BRIDGE«.

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 16. oktobra 2000. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predla-
gatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za Eureko, po
telefonu 061/178-46-88, faksu 178-47-
19, e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri imeno-
vanem dobijo interesenti tudi kopije posa-
meznih projektnih dokumentov na podlagi
pisne vloge.

Sodelovanje pri projektih Eureka temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih sa-
mo organizacije, ki razpolagajo s potrebni-
mi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-raz-
vojne projekte.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih druž-
b v objavljenih projektih v višini do 25%
vrednosti slovenskega deleža v posamez-
nem projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V pri-
meru sodelovanja več slovenskih gospodar-
skih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu Eure-
ka lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Brečko Vincenc, Brezovo 29, Blanca, pri-
glasitveni list, opravilna št. 416/27, izdan
dne 2. 11. 1993. gnn-36658

Ferjančič Jože, Bevkova 3, Ajdovščina,
priglasitveni list, opravilna št. 01-0198/94,
izdan dne 6. 5. 1994. gnm-36484

Iljša Ljudmila, Puciharjeva 6, Škofljica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-0435/94 - ori-
ginal, izdan dne 6. 5. 1994. gnj-36387

Klemenčič Viktor, Limbuška 22, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-6065/99,
izdan dne 21. 5. 1999. gnv-36400

Kovačič Ivan, Prevalje 6/a, Lukovica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-721-94, izdan
dne 28. 9. 1994. gnl-36335

Levstik Marija s.p., Prešernova 8, Roga-
ška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 31302-176. gnq-36330

Milinković Ljubo, Cesta Josipa Ribičiča
20, Rakek, obrtno dovoljenje, št.
073894/0945/01-14/2000, izdano dne
16. 2. 2000. gny-36597

Molan Janko, Piršenbreg 25, Globoko,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
050281/1604/01-12/1996, izdana dne
29. 5. 1996. gnu-36401

Porle Robert, Stročja vas 36, Ljutomer,
priglasitveni list, opravilna št. 29-0756/99,
izdan dne 1. 9. 1999. gnu-36126

Porle Robert, Stročja vas 36, Ljutomer,
obrtno dovoljenje, št. 068988/0871/01-
39/1999, izdano dne 27. 8. 1999.
gnt-36127

Porle Robert, Stročja vas 36, Ljutomer,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068988/0871/01-39/1999, izdana dne
26. 8. 1999. gns-36128

Rekar Janez, Zasavska cesta 13, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-1345/94,
izdan dne 29. 12. 1994. gns-36078

Uzar Mihael, Zg. Pobrežje 24, Rečica ob
Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
0191-11/0226/00-45/1995. gnb-36695

Vrtačnik Julijana, Polje, Cesta VI/10, Lju-
bljana-Polje, priglasitveni list, opravilna št. 26-
1430/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnn-36708

Zobec Iztok s.p., Celjska cesta 5, Roga-
ška Slatina, priglasitveni list, opravilna št. 54-
1373/2000, izdan dne 1. 9. 2000.
gni-36338

Potne listine

Alič Jana, Liminjanska cesta 39, Portorož
- Portorose, potni list, št. AA 500829, izdala
UE Piran. gnp-36431

Arzenšek Rok, Cesta VII/8, Velenje, pot-
ni list, št. AA 264794, izdala UE Velenje.
gnr-36258

Benič Jasna, Sergeja Mašere 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 911807, izda-
la UE Koper. gnp-36481

Beširević Erolita, Rožna dolina, Cesta
IV/47, Ljubljana, potni list, št. BA 708750,
izdala UE Ljubljana. gnd-36318

Bučar Branko, Sttrossmajerjeva 20, Lju-
bljana, potni list, št. BA 636392, izdala UE
Ljubljana. gnf-36391

Butković Hinko, Štalcerji 24, Kočevska
Reka, potni list, št. BA 506928, izdala UE
Kočevje. gnb-36545

Čarman Jenko Vesna, Martinčeva 38,
Ljubljana, potni list, št. BA 2149, izdala UE
Ljubljana. gnt-36702

Čarman Petra, Martinčeva 38, Ljubljana,
potni list, št. BA 663895, izdala UE Ljublja-
na. gnu-36701

Čop Matjaž, Abramova 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 287985, izdala UE Ljubljana.
gnm-36459

Črepinko Stanko, Kocljeva ulica 9, Gor-
nja Radgona, potni list, št. BA 532730, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnz-36275

Durić Asima, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, potni list, št. AA 806740, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnc-36444

Durić Rasim, Cesta zmage 22, Zagorje
ob Savi, potni list, št. AA 140056, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnb-36445

Erbus Dušan, Ptujska gora 99, Ptujska
Gora, potni list, št. BA 975586, izdala UE
Ptuj. gnf-36316

Fabjančič Nataška, Lamutova ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 222408, izdala
UE Ljubljana. gnu-36726

Ferbežar Felgner Tara, Tržaška 47, Lju-
bljana, potni list, št. BA 972905, izdala UE
Ljubljana. gnb-36495

Ferbežar Ina, Tržaška 47, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 449468, izdala UE Ljubljana.
gnc-36494

Ferk Matjaž, Ul. Heroja Lacka 61, Lena-
rt v Slov.goricah, potni list, št. BA 613815,
izdala UE Lenart. m-1489

Filipašić Josip, Agrokombinatska 6/č,
Ljubljana, potni list, št. BA 663784, izdala
UE Ljubljana. gno-36607

Gašperšič Jure, Jakčeva 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 899323, izdala UE Ljublja-
na. gnd-36322

Godina Simone, Adamičeva 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950700, izdala UE
Ljubljana. gnl-36660

Goličič Jože, Reteče 6, Škofja Loka, po-
tni list, št. BA 750138, izdala UE Škofja
Loka. gnh-36664

Grabovica Dragoljub, Ljubljanska cesta
80, Domžale, potni list, št. BA 799258,
izdala UE Domžale. gni-36313

Grujić Marija, Dole 20, Suhor, potni list,
št. BA 399943, izdala UE Metlika.
gno-36482

Hor Aleksander, Ljubljanska c. 30, Pos-
tojna, potni list, št. BA 839892, izdala UE
Postojna. gng-36265

Hribar Marko, Potok 14, Vače, potni list,
št. BA 938217, izdala UE Litija. gnm-36559

Hrkman Ivan, Razgled 32, Piran - Pira-
no, potni list, št. BA 764222, izdala UE
Piran. gnm-36159

Ignjatović Dejan, Vena Pilona 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 517234, izda-
la UE Koper. gnh-36564

Ilazi Remzije, Ul. 1. avgusta 9, Kranj, pot-
ni list, št. BA 717639, izdala UE Kranj.
gnh-36489

Iskra Janko, Zabiče 75, Ilirska Bistrica,
potni list, št. BA 007466, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnw-36124

Jaklin Mojca, Gorenjska cesta 36, Med-
vode, potni list, št. AA 461257, izdala UE
Ljubljana. gno-36107

Jenko Erik, Cesta Jožeta Krajca 9, Ra-
kek, potni list, št. BA 155921, izdala UE
Ljubljana. gnd-36418

Jovović Zoran, Puhova 16, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 948921, izdala UE Ljubljana.
gng-36715

Jug Vasja, F. Baliča 44, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. BA 531435, izdala UE
Nova Gorica. gnb-36120

Jugovac Ana Marija, Zelena ulica 9, Izola
- Isola, potni list, št. AA 508284, izdala UE
Izola. gny-36547

Juratovec Marco, Agrarne reforme 30,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
913041, izdala UE Koper. gnt-36452

Katern Zdenko, Planina 198, Postojna,
potni list, št. AA 233930, izdala UE Postoj-
na. gnc-36644

Kerle Martin, Šlandrov trg 43, Žalec, pot-
ni list, št. BA 934810, izdala UE Žalec.
gno-36132

Kocijančič Jože, Bevkova ulica 29, Ra-
dovljica, potni list, št. BA 881844, izdala UE
Radovljica. gnr-36454

Kokovnik Jože, Stritarjeva ulica 21, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. AA 14744, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gni-36713

Komel Damjan, Pod akacijami 47, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 626048, izdala UE
Ljubljana. gnl-36460

Koprivnik Florjan, Stročja vas 52, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 709846, izdala UE
Ljutomer. gnm-36434

Kopše Marina, Kogojeva 1, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 16291, izdala UE Ljubljana.
gnx-36523

Kovač Samanta, Škocjan 34/i, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 763668, izdala
UE Koper. gnu-36301

Kranjc Alenka, Tureli 35, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 138880, izdala UE
Nova Gorica. gnw-36424

Krničar Zvonka, Gradnikova 107, Lesce,
potni list, št. BA 65077, izdala UE Radovlji-
ca. gnz-36121

Kukovec Natalija, Cogetinci 80, Cerkve-
njak, potni list, št. BA 780948, izdala UE
Lenart. gne-36442

Kuliš Blaž, Prušnikova 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 841143, izdala UE Ljubljana.
gnl-36635

Kuliš Helena, Prušnikova 6, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 680700, izdala UE Ljubljana.
gnm-36634

Kuliš Marko, Dražgoška ul. 34, Ljubljana,
potni list, št. AA 94071, izdala UE Ljubljana.
gnn-36633

Kušar Dragotin, Savlje 12, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 112217, izdala UE Ljubljana.
gns-36678

Kutin Miha, Krožna cesta 55, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 578074, izdala
UE Koper. gnv-36550

Lampelj Sonja, Mareška pot 16, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. BA 561500, izda-
la UE Ljubljana. gni-36638
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Latić Hazema, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 560368, izdala UE Ljublja-
na. gny-36422

Lukač Daniel, Titova c. 3, Radenci, pot-
ni list, št. BA 61498, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnq-36705

Lukan Tomaž, Češnjice v Tuhinju 15,
Laze v Tuhinju, potni list, št. BA 650783,
izdala UE Kamnik. gnc-36369

Maitz Robert, Trstenjakova 35, Murska
Sobota, potni list, št. BA 943123, izdala UE
Murska Sobota. gnb-36145

Marjetič Marjan, Polje, Cesta XII/2, Lju-
bljana, potni list, št. AA 762476, izdala UE
Ljubljana. gng-36594

Melinc Aleksandra Marija, Trnovo ob
Soči 62/a, Srpenica, potni list, št. BA
270500, izdala UE Tolmin. gnj-36437

Meze Gregor, Prešernova ulica 7, Loga-
tec, potni list, št. BA 830908, izdala UE
Logatec. gnk-36236

Mihalič Gabrijela, Ul. Moše Pijade 6, Go-
rnja Radgona, potni list, št. AA 793907,
izdala UE Gornja Radgona. gnx-36248

Mihelič Darja, Župančičeva 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 875608, izdala UE Ljublja-
na. gnt-36727

Naumovski Aleksandra, Poljanska 20/c,
Ljubljana, potni list, št. AA 717536, izdala
UE Ljubljana. gne-36392

Novak Gregor, Opekarniška cesta 12,
Celje, potni list, št. AA 751820, izdala UE
Celje. gnz-36446

Ogrinec Alenka, Tržaška cesta 397, Lju-
bljana, potni list, št. BA 130235, izdala UE
Ljubljana. gnj-36237

Osmić Husein, Šercerjeva cesta 13, Ve-
lenje, potni list, št. AA 046112, izdala UE
Velenje. gns-36257

Palčič Boštjan, Ulica talcev 1/a, Zagorje
ob Savi, potni list, št. AA 866060, izdala UE
Zagorje. gnt-36552

Pavković Zoran, Vače 32, Vače, potni
list, št. BA 591493, izdala UE Ljubljana.
gnp-36656

Peček Hedvika, Golo 36, Ig, potni list,
št. AA 595832, izdala UE Ljubljana.
gnu-36626

Pečenko Zmago, Batuje 37, Črniče, po-
tni list, št. AA 909130, izdala UE Ajdovšči-
na. gnx-36423

Peršič Rinalda, Cankarjeva ulica 24,
Nova Gorica, potni list, št. AA 779581, iz-
dala UE Nova Gorica. gnr-36429

Petrič Marina, Vrh pri Pahi 15, Novo me-
sto, potni list, št. BA 078890, izdala UE
Novo mesto. gnq-36680

Pikl Iztok, Ljubljanska cesta 27, Celje,
potni list, št. BA 988571, izdala UE Celje.
gnd-36118

Pirnat Margareta, Celovška 106, Ljublja-
na, potni list, št. AA 57328, izdala UE Ljub-
ljana. gni-36113

Podboršek Ana Marija, Petrovičeva 27,
Ljubljana, potni list, št. BA 591329, izdala
UE Ljubljana. gnt-36627

Podboršek Janez, Petrovičeva 27, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 719911, izdala UE
Ljubljana. gns-36628

Podboršek Marjan, Petrovičeva 27, Lju-
bljana, potni list, št. AA 594613, izdala UE
Ljubljana. gnv-36625

Poropat Anton, Parecag 135, Sečovlje -
Sicciole, potni list, št. AA 506130, izdala
UE Piran. gnk-36686

Princ Tina, Borštnikova 104, Maribor, po-
tni list, št. BA 749528, izdala UE Maribor.
gns-36653

Pritržnik Romana, Šaleška cesta 2/b, Ve-
lenje, potni list, št. BA 689543, izdala UE
Velenje. gnn-36262

Pucelj Janez, Gorica vas 32, Ribnica, po-
tni list, št. BA 863751, izdala UE Ribnica.
gnl-36735

Radolič Igor, Ulica Mileve Zakrajškove 8,
Maribor, potni list, št. BA 112935, izdala UE
Maribor. gnn-36333

Rakovec Matjaž, Sp. Škofije 148/a, Ško-
fije, potni list, št. BA 652925, izdala UE Ko-
per. gnk-36436

Redžič Jožef, Andreaševa 6, Ljubljana,
potni list, št. CA 716, izdala UE Ljubljana.
gnb-36420

Rekić Fata, Medenska cesta 26/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 712295, izdala UE
Ljubljana. gnz-36096

Rekić Izet, Medenska cesta 26/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 712296, izdala UE
Ljubljana. gnb-36095

Režman Mitja, Koroška cesta 65, Mari-
bor, potni list, št. AA 298170, izdala UE
Maribor. gnk-36486

Rusjan Igor, Miren 130, Miren, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 139516, izdala UE
Nova Gorica. gnh-36439

Simčić Robi, Škalnica, Hrvaška, potni list,
št. BA 784303, izdala UE Ilirska Bistrica.
gno-36657

Simićević Radojca, Pod lipami 24, Celje,
potni list, št. BA 552321, izdala UE Celje.
gnn-36687

Sokolova Stanka, Voklo 1, Šenčur, potni
list, št. AA 647767, izdala UE Kranj.
gnr-36254

Strmčnik Ivan, Podgorje 15/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. AA 997635,
izdala UE Slovenj Gradec. gnx-36548

Strnad Slavko, Zgoša 45, Begunje na Go-
renjskem, potni list, št. BA 87869, izdala UE
Radovljica. gnr-36529

Sukić Egon, Pionirska ulica 8, Radenci,
potni list, št. AA 105725, izdala UE Gornja
Radgona. gny-36276

Šakanović Šehrija, Kočevarjeva ul. 6,
Novo mesto, potni list, št. AA 554733, izdala
UE Novo mesto. gng-36690

Šega Damjan, Trebinjska 6, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 411534, izdala UE Ljubljana.
gnt-36427

Škrbec Jurij, Stranska vas 12, Novo mes-
to, potni list, št. AA 404182, izdala UE Novo
mesto. gnf-36691

Škulj Janez, Gregorčičeva 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 617744, izdala UE Ljublja-
na. gnm-36109

Šoš Štefan, Pečarovci 51, Mačkovci, po-
tni list, št. BA 139070, izdala UE Murska
Sobota. gnl-36135

Štimec Branko, Vratja vas 16, Apače, po-
tni list, št. BA 880595, izdala UE Gornja
Radgona. gng-36440

Šuler Maja, Gradnikove brigade 27, Nova
Gorica, potni list, št. BA 811085, izdala UE
Nova Gorica. gnf-36441

Tajnik Gorazd, Aškerčeva 3/b, Šoštanj,
potni list, št. C 014550, izdala UE Velenje.
gnl-36260

Tarle Martina, Kratka pot 3, Trzin, potni
list, št. BA 150061, izdala UE Domžale.
gnh-36314

Vavpetić Jernej, Mlakarjeva ulica 7/a,
Kamnik, potni list, št. BA 852414, izdala
UE Kamnik. gnr-36308

Velam Aljaž, Škerbotova 3, Ruše, potni
list, št. AA 384406, izdala UE Ruše.
gnt-36102

Vitez Darko, Omersova 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 14553, izdala UE Ljublja-
na. gnp-36556

Vovk Lucija, Zapuže 13/a, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 186393, iz-
dala UE Radovljica. gnc-36119

Vujić Lazo, Rimska cesta 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 76733, izdala UE Ljubljana.
gnl-36710

Zemljak Bojan, Slivnica pri Celju 13, Še-
ntjur, potni list, št. AA 413727, izdala UE
Šentjur pri Celju. gns-36553

Zubak Ivan, Polje št. 21, Zagorje ob Savi,
potni list, št. AA 282068, izdala UE Zagorje
ob Savi. gno-36332

Zupančič Janez, Ulica nadgoriških bor-
cev 39, Ljubljana, potni list, št. BA 560371,
izdala UE Ljubljana. gny-36272

Osebne izkaznice

Berić Slobodan, Kamniška ulica 20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143573.
gnt-36652

Bohak Drago, Smetanova 55, Maribor,
osebno izkaznico, št. 248382. gnj-36462

Boštic Marjan, Moste 29, Komenda, ose-
bno izkaznico, št. 127195. gne-36367

Bozovičar Antonija, Zavetiška 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 119496.
gnk-36111

Bren Alenka, Vogelna ul. 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132594. gnn-36408

Erbus Dušan, Ptujska gora 99, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 291184.
gnt-36402

Fideršek Jure, Dominkuševa 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 225734. gnq-36480

Fištrovič Anton, Jakčeva ulica 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 337620.
gnq-36730

Golc Brigita, Vojkova 1, Sežana, osebno
izkaznico, št. 241776. gnm-36134

Hutinović Esad, Litostrojska cesta 10, Lju-
bljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.79/2000. gnm-36734

Jakovac Miha, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325488.
gns-36153

Juvan Zagožen Lucija, Ul. V. prekomor-
ske brigade 4, Celje, osebno izkaznico, št.
174671. gnc-36273

Kaplja Špela, Igriška ul. 29, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 98170. gnc-36694

Kardum Martin Mišo, Šmartno 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 145778.
gno-36507

Kljajić Marinko, Gradnikova 3, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 171750. gng-36065

Kocijančič Jože, Bevkova ulica 29, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 63994.
gnq-36455

Koglot Dejan, Vrtojba, Ulica 9. septemb-
ra 131/a, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 317785. gny-36122
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Komel Vilma Ernestina, Jenkova ulica
17, Celje, osebno izkaznico, št. 356788.
gni-36463

Končič Goran, Dobja vas 124, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 326580.
gnk-36611

Krejan Lidija, Šentlenart 38, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 372258. gnw-36549

Kugler Primož, Mali vrh 25, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 358708.
gnr-36554

Kuhar Anton, Hacquetova ulica 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 280493.
gnq-36155

Kušenić Adam, Sajevčeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 295090. gnk-36536

Lešnjak Borut Danilo, Cimermanova 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46332.
gnh-36114

Majer Nataša, Kardeljeva 73, Maribor,
osebno izkaznico, št. 151392. gni-36688

Makuc Bojan, Zakraj 7/a, Slap ob Idrij-
ci, osebno izkaznico, št. 150374.
gnz-36696

Malbašić Dado, Jakčeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 83242.
gns-36603

Matjašič Anica, Klakovo 1, Naklo, oseb-
no izkaznico, št. 45964. gnl-36485

Mesarič Tatjana, Mali Bakovci 85, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 113506.
gnx-36123

Mrvoš Milan, Tovarniška 12/f, Logatec,
osebno izkaznico, št. 151006. gnp-36731

Mugerle Mitja, Črtomirova 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 277188. gno-36582

Nezirović Sašo, Hrastovec 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 382034. gnn-36158

Nikl Janez, Sladki vrh 16, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 1603. m-1469

Novak Igor, Viška cesta 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 293416. gnn-36433

Ognjenović Ana, Šarhova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 88071. gnq-36580

Pikl Iztok, Ljubljanska cesta 27, Celje,
osebno izkaznico, št. 324801. gne-36117

Pintar Jeni, Zagrebška 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 168591. gnx-36298

Ravnikar Bočko Vida, Carja Dušana 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 146312.
gnf-36091

Rozman Andrej, Zg. Brnik 127, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
183485. gnz-36596

Simčič Lidija, Ščedne 22, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 54485. gnz-36546

Šalej Lucija, Kardeljev trg 1, Velenje,
osebno izkaznico, št. 133138. gne-36467

Šekoranja Marjan, Pot na Žalce 15, Bi-
zeljsko, osebno izkaznico, št. 346120.
gny-36672

Šolar Primož, Ljubno 71, Podnart, oseb-
no izkaznico, št. 296069. gno-36307

Šolman Damjan, Gotovlje 133, Žalec,
osebno izkaznico, št. 257412. gnd-36443

Vengust Albin, Kersnikova 10, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.79/2000. gnz-36671

Zenunović Mevludin, Kidričeva 20, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 124946.
gni-36438

Zver Bojana, Žitna ulica 10, Odranci,
osebno izkaznico, št. 175536. gnj-36312

Žumer Špela, Mandeljčna pot 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 121649. gnt-36677

Vozniška dovoljenja

Alibabić Suljo, Senožeče 82/b, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12429, izdala UE Sežana. gny-36372

Antić Goran, Cesta na Zlato polje 15,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1392749. gni-36138

Avguštin Štefan, Trg 25. maja 13, Dobro-
vo v Brdih, vozniško dovoljenje. gni-36488

Ažman Aleksander, Verdnikova 24, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 1176426.
gnr-36504

Bajt Simon, Srednja vas 64, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 528665,
reg. št. 41724, izdala UE Kranj. gnt-36602

Belina Zdenko, Kozje 78, Kozje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15363,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnt-36502

Bilandžić Drago, Podplešivica 19, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 217974, reg. št. 57706, izdala UE
Ljubljana. gnd-36468

Bizjak Zoran, Trinkova ulica 92, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812520, reg. št. 129254, izdala UE Ljublja-
na. gnv-36700

Bombek Franc, Žvab 35, Ivanjkovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDE, št. 1832, izda-
la UE Ormož. m-1465

Boštic Marjan, Moste 29, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 7883,
izdala UE Kamnik. gnw-36349

Bratun Nataša, Hrušica 211, Hrušica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 866965,
izdala UE Jesenice. gnt-36056

Brečko Blaž, Marionova 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222344,
reg. št. 112873, izdala UE Maribor. m-1500

Brglez Danilo, Črešnjevec 140, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22518. gng-36615

Butković Hinko, Štalcerji 24, Kočevska
Reka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 11501, izdala UE Kočevje. gnc-36544

Cesarec Josipa, Rogaška cesta 9, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9925, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-36325

Cor Štefan, Mladinska ulica 36, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 13965.
gnj-36487

Cukjati Matej, Milčinskega ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228371, reg. št. 185850, izdala UE Ljublja-
na. gnx-36648

Cvijić Radomil, Tomšičeva cesta 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
25382, reg. št. 20950, izdala UE Velenje.
gnn-36483

Čatić Mehmed, Kajuhova 5, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11188.
gnh-36064

Delijaj Sadik, Suhadole 15/a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7208, izdala UE Kamnik. gnz-36346

Dolar Viktorija, Novi dom 18, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2842, iz-
dala UE Trbovlje. gns-36228

Doljak Lavra, Iztokova ulica 27, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnh-36514

Fabjančič Nataška, Lamutova ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

484634, reg. št. 189105, izdala UE Ljublja-
na. gnz-36725

Fajdiga Alojz, Strma pot 27, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 449612, reg. št. 2847, izdala
UE Lenart. m-1470

Fištrovič Anton, Jakčeva ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1419660, reg. št. 112466, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-36729

Fras Sabina, Dornava 94/a, Dornava, vo-
zniško dovoljenje, kat. A - 350, BGH, reg. št.
29430, izdala UE Ptuj. gnr-36354

Frešer Simona, Vehole 41, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18644. gno-36357

Gašperin Andrej, Prežihova 7, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 291861, reg. št. 8184. m-1506

Gerečnik Nina, Zg. Hajdina 132/b, Haj-
dina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43504, izdala UE Ptuj. gnm-36509

Goličič Jože, Reteče 6, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 195879,
izdala UE Škofja Loka. gni-36663

Gorše Mihael, Preska pri Dobrniču 1, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1121525, izdala UE Litija. gni-36288

Gortnar Jože, Na Čerenu 9, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
241199, reg. št. 73487, izdala UE Ljublja-
na. gnr-36404

Grabar Andrej, Prešernova 33, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 31741.
gnn-36383

Gregl Franc, Čelofigova 5, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
974568, reg. št. 51839. m-1494

Gregorčič Stane, Rojčeva 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št. 93029,
izdala UE Ljubljana. gny-36397

Grižon Jožef, Cesta na Markovec 3, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 14187, izdala UE Koper. gne-36242

Grohar Andrej, Jalnova 4, Radovljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1080603,
reg. št. 24644. gnh-36614

Grom Alenka, Petrovičeva ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480784, reg. št. 101219, izdala UE Ljublja-
na. gnb-36245

Gruden Boštjan, Kamnogoriška cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 846782, reg. št. 131843, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-36294

Gunjač Elvina, Prešernova cesta 3/a, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3114, izdala UE Izola. gnw-36074

Gutsmand Cvetko, Polički vrh 29, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 802, izdala UE Pesnica. m-1475

Habbe Loti, Levčeva ulica 17, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786399, reg. št. 28782, izdala UE Domža-
le. gnk-36711

Hajdinjak Bine, Lomanoše 9/c, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13138, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-36381

Hervol Adrijana, Prežihova 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17288, izdala UE Brežice. gnl-36560

Hilič Ermin, Groharjeva ulica 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16435, izdala
UE Kamnik. gnf-36616
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Hočevar Alenka, Šmihel pod N. 44, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12941. gnz-36496

Hočevar Boštjan, Preglov trg 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193748, reg. št. 220363, izdala UE Ljub-
ljana. gng-36415

Hodak Branko, Češnjica 95/a, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1162908, reg. št. 25389. gnd-36693

Horvat Franc, Aškerčeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGHCE, št. S
67362, reg. št. 2856. m-1507

Hribar Lidija, Krmelj 70/a, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1056495,
reg. št. 10539. gns-36278

Isak Jelena, Celovška cesta 99/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010349, reg. št. 205179, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-36416

Iskra Janko, Zabiče 75, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
429657, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnv-36125

Jaklin Mojca, Gorenjska cesta 36, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44471, reg. št. 181391, izdala UE Ljublja-
na. gnp-36106

Jakulin Vid, Gospodinjska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845040, reg. št. 67370, izdala UE Ljublja-
na. gnq-36305

Jarić Željko, Gorenjskega odreda 4, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1259033, reg. št. 36719, izdala UE Kranj.
gnq-36605

Jarnevič Dejan, Sp. Škofije 40/b, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
26620, izdala UE Koper. gnx-36673

Jejčič Radovan, Vogrsko 50, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje. gnj-36062

Jeraj Tomaž, Spodnje Pirniče 46/c, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 1296430, reg. št. 140886, izdala UE
Ljubljana. gno-36732

Jerman Franci, Planinska vas 16, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11378,
izdala UE Trbovlje. gny-36497

Jezeršek Nevenka, Otiški vrh 10/a, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4430.
gnk-36311

Jug Frančišek, Drensko rebro 8, Lesič-
no, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 2281, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-36142

Jutraž Ivan, Hodoščkova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
S 769892, reg. št. 53168, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-36621

Kajiš Bojan, Ilica Lili Novy 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
292368, reg. št. 47831, izdala UE Ljublja-
na. gno-36157

Kavčič Janko, Stantetova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341474, reg. št. 109550, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-36227

Kocijančič Jože, Bevkova ulica 29, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1273230, reg. št. 17246, izdala UE
Radovljica. gnp-36456

Kočevar Jože, Nova Cerkev 90, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12776. gni-36563

Koglot Dejan, Vrtojba, Ulica 9. septemb-
ra 131/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnm-36059

Kolmančič Vladimir, Grajska c. 42, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35832, izdala UE Nova Gorica. gnd-36093

Koprivnik Florjan, Stročja vas 52, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 8580, izdala UE Ljutomer.
gng-36390

Kordiš Miran, Dobja vas 131, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10246, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-36243

Koren Bojan, Pod Logom 43, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15215, izdala UE Lendava. gnt-36277

Kosi Bernardka, Korovci 2/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 27110. gnp-36506

Kovšca Matej, Goriška cesta 34, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1236092, reg. št. 15712, izdala UE Ajdovš-
čina. gnu-36451

Kranjc Voroš Renata, Krivec 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
937255, reg. št. 22376, izdala UE Ljublja-
na. gni-36238

Krašna Borut, Kettejeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 915822,
reg. št. 73079. m-1505

Kregar Petra, Prvomajska 28/a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 37425. gnp-36306

Krejan Lidija, Šentlenart 38, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16132.
gnk-36511

Krhač Dušan, Pokopališka ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
521318, reg. št. 23575, izdala UE Ljublja-
na. gnw-36499

Križan Milan, Brezova 3, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 700721,
reg. št. 28862, izdala UE Domžale.
gnz-36321

Kuhar Anton, Hacquetova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369110, reg. št. 203099, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-36154

Kurbašič Ervin, Kidričevo naselje 22, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 12026, izdala UE Postojna.
gnn-36558

Lampe Tomaž, Prade, Cesta XII/8, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 43136. gnf-36066

Likar Andrejka, Meline 3, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269217, reg. št. 11547, izdala UE Idrija.
gno-36457

Lončarič Vera, Mariborska c. 45/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 6008,
izdala UE Ptuj. gnu-36380

Maher Štefan, Ul. Bratov Greifov 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
493344, reg. št. 37951, izdala UE Maribor.
m-1463

Matjan Tomaž, Ulica miru 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973305, reg. št. 152134, izdala UE Ljublja-
na. gnx-36723

Medved Primož, Krožna 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45496, izdala UE Koper. gnv-36500

Memon Irena, Prešnica 46, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14197, izda-
la UE Sežana. gni-36513

Meško Martin, Tavčarjeva 7, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 10034, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-36370

Mihelčič Anže, Suhadole 47/a, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
18887, izdala UE Kamnik. gnx-36398

Mihovec Marko, Tbilisijska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
810747, reg. št. 184016, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-36319

Mikelj Anton, Stara Fužina 197, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
660395, reg. št. 22642. gnj-36612

Mikšić Boris, Preglov trg 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 22526, reg.
št. 144590, izdala UE Ljubljana. gnw-36674

Mirtič Aleš, Dol. Ajdovec 10, Dvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
34402, izdala UE Novo mesto. gnm-36384

Mirtič Janez, Jama 29/a, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 34281. gne-36492

Miškovič Sebastjan, Štrekljeva 64, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238711, reg. št. 114617, izdala UE Mari-
bor. m-1485

Mlakar Borut, Skokova ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375693, reg. št. 52200, izdala UE Kranj.
gnr-36604

Motaln Dušan, Zg. Prebukovje 17, Šma-
rtno na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19675. gnd-36068

Mravljak Draga, Gortinska c. 25, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. S
417657, reg. št. 2098, izdala UE Radlje.
gnn-36133

Murko Aleksander, Podvinci 135, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35083,
izdala UE Ptuj. gnq-36505

Murko Natalija, Zavrh 32, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 11125927,
izdala UE Lenart. m+1490

Novak Anton, Orova vas 13, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902430,
izdala UE Žalec. gns-36682

Novak Gregor, Opekarniška cesta 12,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
376142, reg. št. 37346, izdala UE Celje.
gny-36447

Obrovnik Martin, Cankarjeva 1, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 522.
gne-36067

Omulec Marija, Galušak 8, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2578, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-36508

Pader Andrej, Migojnice 133, Griže, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
13650, izdala UE Žalec. gnr-36104

Paternoster Klemen, Selšek 11, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S 1171650, izdala UE Litija. gnw-36299

Pavlovčič Andreja, Potoče 14, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16762, izdala UE Sežana. gns-36503

Petrič Marina, Vrh pri Pahi 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20894, izdala UE Novo mesto. gnr-36679

Pirc Aljoša, Merljaki 58, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gnw-36049

Plečko Aleš, Zarnikova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971337, reg. št. 154851, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-36406
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Poček Medeja, Gradnikova 85, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900451, reg. št. 21587. gnu-36501

Podviz Ivan, Zbilje 8/b, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 91121, reg.
št. 119332, izdala UE Ljubljana. gnr-36654

Pogačnik Alojzij, Kropa 38, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 5492885,
reg. št. 3465. gnt-36377

Prelc Anton, Pod vinogradi 5, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1245,
izdala UE Izola. gng-36490

Primec Emil, Gozdna ul. 5, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 37680,
reg. št. 2044, izdala UE Maribor. m-1480

Ramšak Miroslav, Šentilj pod Turjakom
44, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12705, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-36359

Razdevšek Petra, Stantetova 22, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 84/2000. gnv-36650

Rebernik Danijela, Remšnik 36, Podvel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10046, izdala UE Radlje. gnu-36101

Repovš Bojan, Ljubljanska 85, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
675958, reg. št. 15045, izdala UE Domža-
le. gnd-36343

Rusjan Igor, Miren 130, Miren, vozniško
dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnn-36362

Sajovic Nataša, Slance 15/a, Teharje, vo-
zniško dovoljenje, št. S 1018987, reg. št.
37287. gnq-36130

Sarjaš Dejan, Trnje 42/a, Črenšovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15962, iz-
dala UE Lendava. gnu-36426

Savec Biserka, Antoličičeva 14, Begu-
nje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. S 298396, št. 95717, izdala UE Mari-
bor. m-1457

Selšek Barbara, Teharje 15, Teharje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1047731,
reg. št. 42118, izdala UE Celje. gnb-36345

Skok Zofija, Ul. bratov Greifov 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277980, reg. št. 29512, izdala UE Mari-
bor. m-1496

Slapnik Martin, Jeronim 34, Vransko, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 285938,
izdala UE Žalec. gnf-36466

Starc Marjan, Smokvica 10, Gračišče, vo-
zniško dovoljenje, št. 6289. gnk-36515

Svetec Emil, Šalovci 196, Šalovci, vozni-
ško dovoljenje, št. 24549. gnc-36069

Svetličič Erik, Triglavska 49, Idrija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1345481,
reg. št. 9164, izdala UE Idrija. gng-36240

Šalamun Vesna, Finžarjeva 4, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43061,
izdala UE Ptuj. gnr-36379

Šantl Maja, Gorica 44/a, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44443.
gnk-36136

Šaubert Anže, Ulica Zore Ragancinove
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367960, reg. št. 234733, izdala UE
Ljubljana. gnm-36584

Šavs Jernej, Kunaverjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444578, reg. št. 191078, izdala UE Ljublja-
na. gnz-36571

Škorić Nataša, Brest 32, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1191474, reg. št.
152903, izdala UE Ljubljana. gnm-36534

Šmelc Alojz, Kocljeva 7, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10264,
izdala UE Gornja Radgona. gnx-36073

Šolar Primož, Ljubno 71, Podnart, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1220237,
reg. št. 18330. gnv-36050

Špacapan Andrej, Ozeljan 22, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnb-36720

Štefančič Ingrid, Cvetlična ulica 1, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9688, izdala UE Ormož. gnb-36070

Štrbenc Mozetič Marija, 30. divizije 18,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20829, izdala UE Nova Gorica.
gnn-36108

Šušteršič Peter, Pod kostanji 49, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1026237, reg. št. 206058, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-36573

Švegl Irena, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 270095, reg. št. 9304.
gnp-36131

Topić Desimir, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885554, reg. št. 161411, izdala UE Ljublja-
na. gnc-36269

Tratar Gregor, Novomeška 26, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, št. 8575, izdala UE
Novo mesto. gnt-36052

Trošt Ivica, Podraga 9, Podnanos, vozni-
ško dovoljenje, št. S 830972, reg. št. 7664,
izdala UE Ajdovščina. gnk-36061

Turnšek Tadeja, Slivno 8, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 12056, iz-
dala UE Laško. gng-36465

Vehovar Miha, Jarše 21, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165070,
reg. št. 218627, izdala UE Ljubljana.
gng-36665

Venturini Breda, Vojkova cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934663, reg. št. 147174, izdala UE Ljublja-
na. gne-36717

Verščaj Simona, Vaška pot 29, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586717, reg. št. 193180, izdala UE Ljublja-
na. gnv-36475

Vidergar Ivanka, Zg. Koseze 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
701716, reg. št. 12657, izdala UE Domža-
le. gnm-36659

Vinšek Jaka, Tominčeva cesta 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1122799,
reg. št. 47426, izdala UE Kranj. gnf-36491

Vostri Enisa, Efenkova 22, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47384.
gnf-36566

Vrečko Borut, Vrbanska 26/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
915861, reg. št. 78116, izdala UE Maribor.
m-1514

Vugdalić Jasmina Marija, Trg Dušana Kve-
dra 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1471801, reg. št. 95634, izdala
UE Maribor. m-1487

Zacherl Vladimir, Ciril Metodova 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
876062, reg. št. 106522, izdala UE Mari-
bor. m-1454

Zagmajster Tomaž, Frankolovo 14, Fran-
kolovo, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 41036. gnh-36464

Zagoranski Antun, Podlehnik 72, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74605, izdala UE Maribor. gnl-36510

Zalokar Radovan, Zasip, Polje 2, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
869336, reg. št. 17704. gni-36613

Zavodnik Jan, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
35665, izdala UE Novo mesto. gnf-36241

Zemljak Bojan, Slivnica pri Celju 13, Go-
rica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5686, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-36645

Zupančič Dušan, Regrča vas 59, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29043. gnd-36493

Zupančič Tanja, Koroška 8, Jesenice,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 80/2000. gnu-36651

Zupanič Domajnko Vlasta, Zavčeva 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24524, izdala UE Ptuj. gnj-36512

Zver Nina, Trg Rivoli 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437389, reg.
št. 53427, izdala UE Kranj. gnq-36055

Žagar Aleš, Cankarjeva 1, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 12716.
gni-36263

Žigon Branko, Ulica XXX. divizije 13/b,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnu-36076

Žilavec Vojko, Ožbolt 5, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 9894, iz-
dala UE Radlje. gne-36267

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalne dokumente: obr.
PV-2 Vinkulacija št. 001033, zelena karta
00665899. Ob-36039

Arh Štefan, Mače 5, Preddvor, zavarova-
lno polico, št. 714497, izdala zavarovalnica
Tilia. gne-36092

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, pre-
klicuje polico zdravstvenega zavarovanja v
tujini z asistenco Coris, številka police:
0077267. Ob-36139

Ažman Tatjana, Vrhovci, Cesta XI/13a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
40301000370, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnf-36291

Bajrić Nura, Koželjeva ulica 8/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AVO 720566, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnv-36425

Božičko Helena, Makole 3, Makole, za-
varovalno polico, št. 206774, 206777,
274394 in 362890, izdala zavarovalnica Slo-
venica. m-1478

CUENTA-LAZAREVIČ & CO. D.N.O., Ko-
prska 94, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101315168, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., Ljubljana. gnh-36414

Dolinšek Stanislav, Klokočovnik 23/a,
Loče pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
206730, 293207 in 208899, izdala zavaro-
valnica Slovenica. m-1477

Domjan Bojan, Vide Janežičeve 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0589020, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnp-36531

Gognjavec Brzovič Petra, Ljubljanska 80,
Domžale, zavarovalno polico, št. 677719,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-36526

Gorjanc Gregor, Predoslje 130, Kranj,
zavarovalno polico, št. 651794, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnw-36374
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Jurič Janez, Irgoličeva ulica 59, Hoče,
zavarovalno polico, št. 101478, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnc-36244

Kolarič Peter, Mošnje 66, Radovljica, za-
varovalno polico, št. 0646868. gnm-36084

Koprivnikar Roman, Vernek 3, Litija, za-
varovalno polico, št. 1774808, izdala zava-
rovalnica Zavarovalnica Maribor. gnx-36323

KUPČEK D.O.O., Tržaška cesta 45, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 718395, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gns-36428

Marić Karlo, Zaloška cesta 186, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 702056 in kupo-
ne, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-36099

Mlinarič Milan, Črešnjevci 8, Gornja Rad-
gona, zavarovalno polico, št. AO 1815324.
gnv-36075

Motaln Irma, Zg. Bistrica 103, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 119009.
gnv-36250

Nučič Marija, Podgorica 10, Videm-Dob-
repolje, zavarovalno polico, št. 0757079,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-36047

Pakar Vesna, Polje cesta XII/4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 296227, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gno-36632

PORTO REKLAM d.o.o., Riharjeva 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 702010,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-36344

Radovanović Rade, Mejna ul. 58, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 364947, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-36053

S&B TRADE d.o.o., PARMOVA 41, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
00101362166, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d... gny-36697

Sajovic Jože, Ul. Franca Barleta 3, Cer-
klje na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
749099, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnw-36599

Setnikar Rajko, Gabrje 1, Dobrova, zava-
rovalno polico, št. 640040 in kupone, izdala
zavarovalnica Tilia. gnt-36302

Sirk Tarita, Cesta na Markovec 3, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. 806554.
gnz-36521

Slak Nataša, Stopiče 98, Stopiče, zava-
rovalno polico, št. 718230. gnp-36606

Širec Dušan, Kočno pri Ložnici 13/a, La-
porje, zavarovalno polico, št. 208828, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnu-36351

Tomšič Sabina, Zg. Pirniče 2, Medvode,
zavarovalno polico, št. 737302, izdala zava-
rovalnica Tilia. gny-36347

Tutić Anto, Preska 5, Tržič, zavarovalno
polico, št. 686300. gnr-36054

Spričevala

Alekić Reško, Vojkova 12/a, Velenje, di-
plomo Srednje gradbene šole Kranj, izdana
v šolskem letu 1987/88. gnm-36363

Alukić Zarina, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnd-36643

Antunovi Marko, Kotor Varoš, BIH, diplo-
mo Gredbene šole Ivana Kavčiča, poklic te-
sar, izdana leta 1988. gnq-36430

Arandjelović Sašo, Celovška cesta 134,
Ljubljana, indeks, št. 26102436, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnb-36670

Bajrić Mirsad, Ul. Manice Komanove 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih sto-
ritev v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnr-36704

Bandur Peter, Rošnja 45, Starše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor, smer mesar, izdano leta
1998/99. m-1512

Barbič Tina, Vrhovci, Cesta XII/24, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izda-
no leta 1993 in 1994. gni-36413

Batista Taja, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1999. gnm-36234

Bego Patrik, Kogojeva ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnt-36152

Beravs Zor Rina, Blejska Dobrava 14/b,
Blejska Dobrava, spričevalo 3. in 4. letnika
in diplomo Srednje jezikovno družboslovne
šole na Jesenicah, izdano leta 1987 in
1989, izdano na ime Beravs Rina.
gnj-36637

Binder David, Ul. Ruške čete 5, Ruše,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1991. m-1495

Blatnik Marjan, Glavni trg 34 št. 4, Sev-
nica, spričevalo Osnovne šole Savo Kladnik
Sevnica, izdano leta 1976/77. gne-36517

Bobera Jernej, Štefanova ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemij-
ske šole, izdano leta 1995. gnm-36709

Bojić Tomislav, Kanižarica 14/b, Črno-
melj, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, št. 76. gnr-36079

Bolka Jure, Tupaliče 36/a, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdan
15. 6. 1995. gnv-36600

Braico Gordana, Ul. svobode 25, Piran -
Pirano, spričevalo Srednješolskega centra
v Izoli. gnk-36636

Brudar Tilen, Rateče 77, Rateče-Plani-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole Jesenice,
smer zdravstveni tehnik. gnk-36261

Butala Gregor, Pod bresti 14, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1999. gnq-36280

Caf Peter, Majeričeva 7, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, po-
klic avtomehanik, izdano leta 1995. m-1508

Casar Ksenija, Prešernova ulica 24, Mu-
rska Sobota, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teks-
tilne šole Murska Sobota, izdano leta
1994/95 in 1995/96, izdano na ime Renn.
gnl-36264

Cehner Klavdija, Libeliče 18, Libeliče,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu, št. 300 Ekonomske komer-
cialne šole. gni-36063

Cerar Blanka, Železniška cesta 2, Dom-
žale, spričevalo 4. letnika Centra za dopis-
no izobraževanje Univerzum, oddelek gim-
nazija, izdano leta 1999. gng-36340

Colarič Ana, Dolsko 37, Dol pri Ljublja-
ni, spričevalo 3. letnika Pedagoške gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 1988, izdano na
ime Zupančič Ana. gnr-36479

Čafarin Dušanka, Ul. Ruške čete 9,
Ruše, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1989/90
in 1990/91. m-1464

Čavž Dejan, Zaboršt, Šumberška cesta
44, Domžale, spričevalo o končani OŠ Dom-
žale, izdano leta 1993. gne-36642

Čelofiga Anica, Ptujska cesta 81, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Martin Konšak
Maribor, izdano leta 1957. m-1473

Ćosić Dragana, Via Marchiani 94, Mode-
na, Italija, spričevalo o zaključku šolanja na
Gimnaziji Šentvid, izdano leta 1984.
gnw-36724

Dakaj Liridon, Polena 10, Mežica, spri-
čevalo 1. letnika SŠ Slovenj Gradec - ekono-
mska šola. gnu-36051

Debeljak Matevž, Spodnja Slivnica 93,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1993/94.
gnn-36583

Delišimunović Roberta, Tbilisijska ulica
10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-36473

Djilas Tina, Zvezda 4, Ljubljana, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1995. gnj-36287

Dobravec Nada, C. Kosmača 29, Tol-
min, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole - Delavska univerza v Kop-
ru, izdano leta 1980. gnx-36498

Dobršek Boris, Krnice 33, Hrastnik, spri-
čevalo o končani osnovni šoli. gnm-36259

Dokl Viktor, Nusdorferjeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil v Ljubljani, izdano leta 1973.
gns-36232

Drobnič Marko, Jalnova ulica 51, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, št. XI/696, izdana
leta 1988 in diplomo , št. 5/87. gnp-36110

Durmič Asim, Cesta padlih borcev 33,
Brežice, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gnw-36449

Felicijan Daniel, Sotska 53/a, Nova Cer-
kev, spričevalo 2. letnika Tehnične šole v
Celju. gnk-36561

Ferenčak Roman, Vezna 12, Odranci, di-
plomo št. I 588 KEM Srednje kemijske šole
Jože Knific Ruše, izdana 23. 6. 1989 v Ru-
šah. gnf-36266

Ferenčič Mateja, Maroltova ulica 9, Ljub-
ljana, diplomo Srednje ekonomske šole Bo-
ris Kidrič, izdana 30. 8. 1989. gnq-36630

Fic Željko, Škofjeloška cesta 17, Medvo-
de, spričevalo o končani OŠ Franc Bukovec
v Preski pri Medvodah. gnf-36716

Francelj Andreja, Ponikve 8, Videm-Dob-
repolje, spričevalo 3. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1992.
gnc-36719

Fridauer Jože, Pobrežje 33/b, Videm pri
Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu Kovina-
rske šole, izdano leta 1969. gnh-36364

Gabrijelčič Polona, Novi trg 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 1994/95.
gni-36538

Galin Marina, Kranjska cesta 4/a, Kam-
nik, spričevalo 1. letnika Poklicne gostinske
šole na Bledu, izdano leta 1976, izdano na
ime Zver Marina. gno-36382

Gašaj Lidija, Zg. Duplek 30/e, Spodnji
Duplek, diplomo Srednje komercialne šole
Maribor, izdana leta 1986. m-1486

Gaši Laura, Levstikova 5, Ilirska Bistrica,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Koper, izdano leta 1998. gnk-36661
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Geršak Adriana, Grajska pot 12, Lesko-
vec pri Krškem, spričevalo Srednje šole ti-
ska in papirja v Ljubljani, št. 315/92, izdano
24. 6. 1992. gnd-36268

Glavič Nataša, OF 11, Izola - Isola, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Koper.
gnt-36252

Gligorič Nebojša, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1997. gnv-36300

Golčer Marija, Liptovska 18, Slovenske
Konjice, maturitetno spričevalo Gimnazije Ko-
čevje, izdano leta 1971, izdano na ime Šafer
Marija. gnt-36631

Goldinskij Boris, Matije Gubca 32, Mur-
ska Sobota, indeks, št. 93469121, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1471

Gorše Polona, Vrečarjeva ulica 29, Škof-
ljica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje agro-
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gni-36417

Grižon Suzana, Istrski odred 6, Koper -
Capodistria, spričevalo 2. letnika SEDŠ Ko-
per, izdano leta 1997/98. gni-36388

Grubelnik Branko, Bezenska pot 16,
Ruše, diplomo SKSMŠ Maribor, poklic vzdr-
ževalec vozil in strojev, izdana leta 1986.
m-1466

Gruškovnjak Peter, Na kamni 8, Beltinci,
spričevalo 3, 4. letnika , št. 81 in diplomo,
št. 1 KT-81 SCTPU Murska Sobota.
gnh-36389

Holzer Franc, Bistričica 3/b, Kamnik, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1976, 1977 in
1978. gnr-36629

Horvat Djuro, Heroja Zidanška 18, Mari-
bor, spričevalo Poklicne šole - smer zidar,
izdano leta 1956. m-1491

Horvat Jožefa, Stara ul. 12, Murska So-
bota, spričevalo o končani OŠ Murska So-
bota, št. 123/79. gnn-36058

Horvat Zdenka, Hotiza 43, Lendava - Le-
ndva, letno spričevalo 2. letnika Srednje st-
rojne in tekstilne šole Murska Sobota, št.
1TK 1596, izdano 6. 6. 1992. gnz-36646

Hrastnik Jože, Križna ulica 19/a, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole v Velenju, smer jaki tok, izdano
leta 1979. gng-36540

Iljaž Gašper, Dermastijeva ulica 14, Rado-
mlje, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnp-36281

Jakič Rok, Moškričeva 27, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, smer turistični tehnik, izdano leta
1993/94. gnu-36576

Janež Mitja, Lovska ulica 23, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Adolfa Jakla v Ljub-
ljani, izdano leta 1984. gnm-36409

Janžovnik Alojz, Prihova 18, Nazarje, za-
ključno spričevalo Šole s praktičnim poukom
za telekomunikacije Ljubljana, izdano leta
1964. gnh-36368

Jazbec Irma, Horjul 108/a, Horjul, inde-
ks, izdan na Srednji strojni šoli v Ljubljani.
gng-36365

Jelaska Ana, Trebinjska ulica 5, Ljublja-
na, indeks, št. 19809977, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnn-36283

Jerala Uroš, Tbilisijska 76, Ljubljana, sp-
ričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnp-36156

Jermol Marija, Puhova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Radencih, izdano leta 1979, 1980
in 1981, izdano na ime Hajdinjak Marija.
gnb-36324

Jernejec Vesna Nika, Aljaževa 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1991 in 1992.
gnu-36201

Jurc Darja, Kompole 20, Štore, indeks,
št. Srednje šole Boris Kidrič Celje, smer fri-
zer. gnk-36361

Jurjevčič Breda, Raskovec 31, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričeva-
lo Pedagoške gimnazije, izdano leta 1984.
gng-36094

Kališnik Nina, Cankarjeva 8, Tržič, letno
spričevalo SEUAŠ Kranj, izdano leta 1991.
gns-36353

Kamnik Igor, Partizanska 5, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo OŠ Prežihov Voranc Ra-
vne na Koroškem, št. 18/7-96. gnl-36060

Kavaš Tanja, Sp. Besnica 72, Zgornja
Besnica, spričevalo 2. letnika SŠGT Ljublja-
na. gnq-36255

Kelher Alen, Ul. bratov Učakar 88, Ljub-
ljana, indeks, št. 18991420, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gnj-36662

Kern Robert, Pangršica 10, Golnik, spri-
čevalo Srednje elektro šole Kranj, izdano leta
1991/1992. gnn-36087

Kisovec Ana, Jevnica 19, Kresnice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajal-
ce, izdano leta 1984, izdano na ime Selan
Ana. gne-36592

Klemenčič Barbara, Ješetova ulica 58,
Kranj, diplomo Srednje trgovske komercia-
lne šole Kranj. gng-36090

Kodela Brigita, Stara Nova vas 14, Križe-
vci pri Ljutomeru, spričevalo 1. in 2. letnika
CPŠ v Murski Soboti, št. 398. gnd-36593

Kofler Matej, Podlubnik 301, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2000. gnd-36393

Kokoravec Jure, Vidmarjeva 14, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro in stroj-
ne šole Kranj. gnp-36081

Kolman Mitja, Mladinska ulica 1, Izola -
Isola, indeks, št. 26103684, izdala Fakulte-
ta za gradbeništvo in geodezijo. gnf-36341

Konda Matej, Paka pri Predgradu 2, Stari
trg ob Kolpi, indeks, št. 28010324, izdala
fakulteta za matematiko in fiziko. gns-36578

Kopinšek Denis, Dramlje 42/a, Dramlje,
letno spričevalo 4. letnika Poklicne in tehnič-
ne gradbene šole Celje, izdano leta 2000.
gnm-36334

Koren Brigita, Hočko Pohorje 67, Hoče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1977, 1978.
m-1511

Korevec Metka, Prečna ulica 2, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Pokli-
cne šole za elektrotehniko in gostinstvo Za-
gorje ob Savi, izdano leta 1999. gno-36736

Korpar Uroš, Župančičeva 2, Maribor, in-
deks, izdala Srednja trgovska šola Maribor
leto izdaje 1999. m-1458

Košir Tit, Zg. Bitnje 276, Žabnica, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1993/94 in 1995/96.
gny-36601

Kotar Brigita, Staneta Žagarja 37, Radov-
ljica, spričevalo 1. letnika STOŠ Kranj, izda-
no na ime Arih Brigita. gnc-36619

Krajcer Boštjan, Paka 43/a, Velenje, sp-
ričevalo 3. letnika Centra srednjih šol Vele-
nje, smer elektrikar-elektronik, izdano leta
1990/91. gnu-36326

Krajnc Polonca, Ulica XIV divizije 6, Ce-
lje, indeks, št. 81563811, izdala EPF Mari-
bor. gni-36617

Krajnc Tone, Smrečnikovo 17, Mežica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Ko-
roškem, izdano leta 1997. gny-36622

Kraševec Dejan, Tugomerjeva 10, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1998.
gng-36640

Krašovec Jure, Cesta Maršala Tita 1/a,
Jesenice, maturitetno spričevalo Srednje
šole na Jesenicah, izdano leta 1999.
gnj-36412

Krašovec Jure, Cesta Maršala Tita 1/a,
Jesenice, obvestilo o uspehu pri maturi izda-
la Srednja šola na Jesenicah. gnk-36411

Kregar Blaž, Miheličeva cesta 16, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1999. gnz-36721

Kričej Simon, Goriška 44, Velenje, spri-
čevalo o končani OŠ in izkaz OŠ Bratov Mra-
vljak, izdano leta 1982. gnm-36684

Krivec Irena, Murova 29, Jesenice, diplo-
mo št. PFD/ET-558, izdala Srednja šola eko-
nomske in družboslovne usmeritve Kranj,
dne 6. 7. 1988. gnk-36286

Krupenko Aljoša, Tavčarjeva 3/b, Jeseni-
ce, spričevalo Strojne tehnične šole.
gne-36692

Kuhar Miha, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1997. gne-36567

Lajmsner Suzana, Štrekljeva 62, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1981/82.
m-1462

Lap Saša Aleksandra, Tavčarjeva 1/a, Je-
senice, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole
Jesenice, izdano leta 1999. gnd-36618

Lapič Boštjan, Polje, Cesta XXXVI/5, Lju-
bljana-Polje, indeks, izdala Srednje elektro-
tehniška šola leto izdaje 1987. gnl-36585

Laporšek Aleš, Plešivec 47, Šoštanj, dip-
lomo št. 686/I-M/82, smer tekstilni meha-
nik I. gnt-36681

Lavrič Marjanca, Tesarska ulica 4/a, Ko-
čevje, spričevalo 2. letnika SŠGT v Ljubljani,
izdano leta 1999. gne-36667

Lazar Matjaž, Čopova 8, Murska Sobota,
indeks, št. 51026256, izdala Višja agronom-
ska šola v Mariboru. m-1515

Laznik Nataša, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, spričevalo 2. letnika SŠ Veno
Pilon Ajdovščina, smer tekstilec, izdano leta
1995. gnm-36309

Legiša Katja, Planinska cesta 27, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za far-
macijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
2000. gnh-36339

Leskovar Gregor, Ogljenšak 21, Zgornja
Polskava, spričevalo 1. letnika Srednje gos-
tinske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-1467

Levak Karmen, Arnovo selo 2, Artiče, za-
ključno spričevalo Srednje pedagoške šole v
Celju. gnp-36085

Ličen Zmago, Kresnice 24, Litija, spriče-
valo 2. letnika Elektrotehniške šole v Ljublja-
ni, odsek jaki tok, izdano leta 1979.
gnz-36296
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Logar Jure, Trg Dušana Kvedra 8, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Bojan Ilich Ma-
ribor, izdano leta 1998. m-1475

Lončarič Danilo, Prušnikova 4, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole v Mari-
boru, izdano leta 1969. m-1483

Lorger Vilčnik Ariana, Petrovičeva ulica
34, Ljubljana, diplomo Srednje pedagoške
šole v Ljubljani, št. 500/I-U, izdana leta
1987. gnz-36246

Ložar Nina, Omahnova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izda-
no 25. 8. 1993. gnf-36366

Lubinič Jure, Nadgoriška cesta 69, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu za 4. letnik Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
2000. gns-36703

Marcen Jerica, Kovk 21, Dol pri Hrastni-
ku, spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Zagorje, izdano leta 1985-1988.
gnq-36355

Marinko Sonja, Kajuhova ulica 44, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
grafične šole, izdano leta 1972, 1773 in
1977, izdano na ime Miše Sonja.
gnn-36733

Matijević Erik, Prušnikova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika SŠTS Šiška, izda-
no leta 1992. gnl-36285

Matjan Roman, Gregorčičeva cesta 23/a,
Ilirska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Po-
klicne strojne šole v Domžalah, izdano leta
1982 in 1983. gnb-36570

Matlievski Mihael, Homec, V ulica 2, Ra-
domlje, spričevalo od 1 do 3. razreda Trgov-
ske akademije v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gnl-36685

Matuš Robert, Nanoška ulica 38, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vič, izdano leta
1994. gnw-36699

Maučec Branko, Robova 5/a, Domžale,
spričevalo o končani OŠ Šlandrove brigade
v Domžalah, izdano leta 1988. gnx-36698

Mavec Mirijam, Fabianijeva 11, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gradbene tehniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1983, izdano na ime
Mavc Mirijam. gnj-36395

Medved Dora, Maistrova 16, Radlje ob
Dravi, spričevalo Srednje trgovske šole Slo-
venj Gradec, šolsko leto 1991/1992.
gns-36103

Meglič Gregor, Ukrajinska 46, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgov-
ske šole Maribor, izdano leta 1997, 1998 in
1999. m-1498

Midžan Tehvid, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. gnt-36577

Mikoš Ana, Šuštarjeva 2, Trbovlje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2000.
gno-36532

Mikuž Helena, Merčnikova ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno-
administrativne šole, izdano leta 1982.
gnn-36083

Mirtič Žiga, V Murglah 139, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška, izdano
leta 1996. gno-36557

Mlač Černe Ines, Kajuhova 5, Ptuj, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije pedagoške sme-
ri Dušana Kveder Ptuj, izdano leta 1981.
gnb-36620

Mohorič Denis, Triglavska 3, Idrija, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaklju-

čnem izpitu Srednje elektrotehniče šole v
Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnq-36284

Motaln Aleksandra, Frankolovska 15, Ma-
ribor, potrdilo o uspehu 3. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1996/97.
m-1502

Muc Darko, Krivec 4, Ljubljana, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1977 in 1978.
gnb-36295

Mukeljić Elvira, Na jami 4, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Lju-
bljani, izdano leta 1997. gnh-36689

Nabernik Peter, Partizanska pot 15, Slo-
venj Gradec, zaključno spričevalo CSŠ Vele-
nje - smer elektrikar, šolsko leto 95/96.
gnb-36624

Nevečny Maja, Dvor 5/e, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazije Aškerčeva, izdano leta 1995.
gnd-36718

Nikolić Nataša, Makedonska 31, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 2000. m-1461

Novak Tanja, Veliki Gaber 110, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1995 in 1996. gnl-36235

Nusdorfer Anže, Verje 14, Medvode, sp-
ričevalo o končani OŠ Pirniče, izdano leta
1997. gnj-36116

Okorn Andrejka, Kersnikova cesta 3, Gro-
suplje, spričevalo 4. letnika Srednje agroživi-
lske šole, izdano leta 1998, izdano na ime
Zavodnik Andrejka. gnk-36336

Omanovič Edita, Tavčarjeva 1/b, Jeseni-
ce, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Radovljica. gnv-36525

Painič Tomaž, Udarniška 2, Štore, indeks,
št. 1317, izdala SKSMŠ Štore. gnw-36274

Pančič Nastja, Šlandrova 9, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Pohorski
odred, izdano leta 1996. gnz-36271

Partljič Boštjan, Cesta 4. julija 63, Spod-
nji Duplek, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo SERŠ Maribor, izdano
leta 1991 do 1995. m-1503

Pečovnik Roman, Stžovo 38, Mežica, sp-
ričevalo 3. letnika Ekonomske šole Edvard
Kardelj, izdano leta 1982/83. gnu-36376

Perko Tatjana, Stantetova 4, Velenje, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje šole Slovenj Gra-
dec, ekonomska šola, izdano leta 1997/98.
gnk-36386

Petkovič Anita, Brilejeva ulica 9, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Aškerčeve gimnazi-
je v Ljubljani, izdano leta 2000. gnr-36304

Planinc Rok, Zgornje Pirniče 71/c, Med-
vode, indeks, izdala Gimnazija Moste.
gnv-36150

Planinc Rok, Zgornje Pirniče 71/c, Med-
vode, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Moste, izdano leta 1992. gnw-36474

Plavčak Ana, Pšatnik 18, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1999. gnp-36706

Pogačar Andrej, Britof 231/d, Kranj, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj, izda-
no leta 1997 in 1998. gnc-36419

Poglajen Goran, Ul. Ruške čete 2/a,
Ruše, spričevalo 3. letnika Gimnazije in sre-
dnje kemijske šole Ruše. m-1479

Pogorevčnik Darja, Stari trg 269/c, Slo-
venj Gradec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
SŠ Slovenj Gradec. gnz-36071

Popit Barbara, Cesta Dolomitskega odre-
da 4, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št.
01473342, izdala EPF v Mariboru.
gnc-36169

Potparić Sonja, Ul. Pohorskega bataljona
213, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gny-36572

Praprotnik Katarina, Ukmarjeva 22, Por-
torož - Portorose, indeks, št. 21015973,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-36077

Purg Tatjana, Plintovec 1/f, Zgornja Kun-
gota, spričevalo 1. in 3. letnika , mat. št.
825/80, izdano na ime Golež Tatjana.
gnx-36623

Purgaj Blaž, Trebinjska ulica 11, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izda-
no leta 1999. gns-36478

Radin Rade Marija, Vanganel 60, Koper -
Capodistria, diplomo Fakultete za promet in
transport v Piranu, Višja pomorska šola Pi-
ran, izdana leta 1982. gnb-36524

Rajnar Klavdija, Gradišče 54, Tišina, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota. gnf-36516

Rakun Jure, Polje cesta XX/17, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2000. gno-36407

Rataj Peter, Dravska 11, Bistrica ob Dra-
vi, končno spričevalo Srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1992. m-1501

Ravnik Tadeja, Ul. bratov Učakar 50, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1995. gnv-36675

Ravnik Tadeja, Ul. bratov Učakar 50, Lju-
bljana, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdal
RIC. gnu-36676

Razinger Melita, Jeralova 5, Jesenice, sp-
ričevalo OŠ Prežihov Voranc na Jesenicah.
gni-36088

Remec Branka, Godič 80/f, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije v
Postojni, izdano leta 1983, izdano na ime
Nared Branka. gny-36472

Rep Tibor, Cesta v Staro vas 5, Postojna,
spričevalo 2. letnika gimnazije, Srednje šole
Postojna, izdano leta 1994. gns-36253

Resnik Stanka, Belska cesta 46, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1974 in 1975, izdano na
ime Žibert Stanka. gnz-36396

Ribič Klavdija, Vurberg 40, Spodnji Dup-
lek, spričevalo 3. letnika Gimnazije in sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 2000.
m-1493

Rici Ana, Pod jezom 27, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnp-36181

Ritonja Anja, Frankovo naselje 178, Ško-
fja Loka, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnf-36470

Robič Martina, Cankarjeva 2, Radovljica,
spričevalo o končani OŠ Bratov Zvon, Zg.
Gorje, izdano leta 1976. gne-36371

Romanič Edin, Kolonija 1. maja 24, Trbo-
vlje, spričevala OŠ Trbovlje, izdana v letih
1985 do 1991. gnr-36358

Rozman Robert, Zgornje Duplje 93, Dup-
lje, diplomo srednje šole elektrotehniške in
kovinsko predelovalne usmeritve Iskra Kranj,
p.o., št. I/864, izdana 26. 8. 1986.
gne-36421
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Rus Darja, Vitovlje 81, Šempas, spriče-
valo 3. letnika poslovne šole v Novi Gorici,
izdano leta 2000. gnz-36450

Rus Dolores, Hrastovlje 26/b, Črni Kal,
spričevalo o končani OŠ Dekani, izdano leta
1987, izdano na ime Kocjančič Dolores.
gnt-36352

Rutar Matej, Cesta 1. maja 65, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGTEU
Bled, izdano leta 1991/92. gnf-36270

Savić Sabina, Prušnikova ulica 6, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani. gnj-36112

Schönwetter Katja, Goce Delčeva ulica
4, Maribor, spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1997. m-1497

Sečko Silvana, Vaneča 33, Puconci, in-
deks, št. 71990208 - duplikat, izdala Bio-
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnj-36537

Sečko Silvana, Vaneča 33, Puconci,
preklic originalnega indeksa, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 84/2000. gnh-36539

Sedovnik Marko, Ptujska 42, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo od 1 do 4. letni-
ka in diplomo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1986 - 1990. m-1476

Slanič Vasja, Finžgarjeva 26, Maribor,
indeks, št. 81549067, izdala EPF Maribor.
m-1513

Smerdel Zakrajšek Rafko, Trnje 36, Piv-
ka, maturitetno spričevalo Srednje strojne
šole, izdano leta 1974. gnq-36555

Smrečnik Klavdija, Vorančeva ulica 21,
Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1995/96. m-1504

Sonc Maruša, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SUŠGL v Ljubljani, iz-
dano leta 1998. gnu-36251

Sotelšek Ivica, Dednja vas 12, Pišece,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske in trgovske šole Brežice, izdano leta
1985 in 1986. gnt-36356

Stamenković Ljiljana, Preglov trg 6, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mos-
te, izdano leta 2000. gnh-36239

Starkl Petra, Potrčeva 53, Ptuj, spriče-
valo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 1998/99. gny-36247

Sternad Marjeta, Glavarjeva 5, Komen-
da, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra, izdano leta 1997.
gnb-36595

Stramič Valerija, Pomjan 17/d, Šmarje,
osnovnošolsko spričevalo izdano v šolskem
letu 1981/82. gnx-36373

Strojinc Jože, Postaja 40, Mirna Peč,
diplomo Železniške srednje šole Maribor,
št. I/72, izdana 30. 12. 1988. gnn-36533

Stropnik Gregor, Ulica heroja Šercerja
40, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika SK-
SMŠ Maribor, smer avtomehanik, izdano
leta 1997/98 in 1998/99. m-1456

Suhoveršnik Ana Marija, Steletova cesta
21, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1998/99. gnl-36410

Šabič Polona, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo 2. letnika Srednje te-
kstilne šole, izdano leta 1998. gnq-36405

Šabič Polona, Polje, Cesta XII/2, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo o končani OŠ Borisa
Ziherla, izdano leta 1997. gns-36403

Šinigoj Vladimir, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne

elektro kovinarske šole v Ljubljani, izdano
leta 1972. gnc-36219

Škulj Petra, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnd-36293

Škvorc Mirko, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroenergetiko v
Ljubljani, št. I30/86, izdana 25. 6. 1986.
gne-36342

Šlibar Dejan, Stražarjeva ulica 29, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano
leta 1993. gnx-36448

Šnajdar Tomaž, Maroltova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1992 in 1993. gnt-36477

Španger Aljoša, Cesta 27. aprila 31, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ
Izola, izdano leta 1994. gnk-36461

Špes Bojan, Kardeljeva 51, Maribor, in-
deks, št. 93406849, izdala Fakulteta za st-
rojništvo Maribor. m-1459

Špiclin Ljubica, Pernica 7, Pernica, inde-
ks, Srednje zdravstvene šole Juga Polak Ma-
ribor. m-1481

Štamcar Borut, Na Brezno 16, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnx-36048

Štukelj Sašo, Majeričeva 12, Maribor, sp-
ričevalo 4. letnika Strojne kovinarske šole v
Mariboru, izdano leta 1995. m-1474

Šuster Tomaž, Stanetova 27, Velenje, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 1978. gnj-36562

Tekavčič Cvetka, Petrušnja vas 21, Šent-
vid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, izdano leta 1976.
gnq-36230

Tičar Barbara, Tbilisijska ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1996. gnc-36669

Toplek Martina, Karlovičeva 15, Koper -
Capodistria, spričevalo o končani OŠ Antona
Ukmarja, izdano leta 1994. gnk-36086

Topolnik Iva, Križevcu pri Ljutomeru 32,
Križevci pri Ljutomeru, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru, iz-
dano leta 1998/99. gnv-36350

Tramšek Amanda, Miklavž pri Ormožu 23,
Miklavž pri Ormožu, spričevalo 3. in 4. letni-
ka ter maturitetno spričevalo Gimnazije Fran-
ca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1998 in
1999. gnj-36712

Travnikar Milan, Ob železnici 12, Ptuj, let-
no spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije, izdano
leta 1995/96 in 1996/97. gnw-36249

Trobentar Helena, Fortuna Berganta 1,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Cent-
ra strokovnih šol v Ljubljani - poklicna obrtna
šola, izdano leta 1975, izdano na ime Paho-
vnik Helena. gnl-36535

Trpin Stanislava, Javorje 22, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri
Litiji, izdano leta 1982. gnx-36348

Turel Marko, Renški Podkraj 18/a, Ren-
če, indeks, št. 26103907, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnw-36399

Uršič Kristina, Bevkova ulica 3, Ajdovš-
čina, spričevalo 4. letnika Srednje šole Vena
Pilona v Ajdovščini, izdano leta 2000.
gno-36432

Uršič Roman, Šolska ulica 1, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1999. gng-36565

Vajnhandl David, Ulica bratov Milušek 16,
Borovnica, indeks, št. 41039217, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede. gnn-36458

Valand Tomaž, Bistriška cesta 75, Poljča-
ne, spričevalo o končani OŠ OŠ Poljčane,
izdano leta 1997. m-1455

Verbič Ines, Srednja 14, Orehova vas,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1998/99. m-1510

Verdinek Darja, Javornik 38, Ravne na
Koroškem, zaključno spričevalo, program
gostinska dela - natakar, izdano leta 1993.
gnx-36527

Vojščak Gregor, Jamova cesta 60, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazija Šiška,
izdano leta 1999. gne-36292

Vujanovič Vesna, Dominkuševa 4, Mari-
bor, maturitetno spričevalo Gimnazije in sre-
dnje kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-1499

Zajec Maja, Kandijska cesta 45, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole Novo mesto, izdano leta 1999.
gno-36207

Zalar Tatjana, Male Lašče 105, Velike
Lašče, dvojnik spričevala o zaključnem izpitu
Gimnazije Vič, izdan leta 1993. gnj-36337

Zaveršnik Sašo, Prušnikova 18, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elekt-
ro računalniške šole Maribor, smer elektro-
monter, izdano leta 1991. m-1460

Zemljič Andreja, Linhartova cesta 104,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnh-36289

Zupančič Aleš, Zg. Korena 82, Zgornja
Korena, spričevalo 1. letnika Srednje lesar-
ske šole Maribor, izdano leta 1994/1995.
m-1484

Zupančič Maruška, Velika Kostrevnica
12, Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. letnika
Trgovske akademije, izdano leta 1998.
gnv-36225

Zver Ines, Žeje pri Komendi 4/e, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1991. gny-36226

Žagar Simon, Spodnji Rudnik 15, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje šole ze ele-
ktrotehniko in računalništvo, izdano leta
2000. gnv-36579

Železnik Rok, Gosposvetska 13, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Bojana Ilicha
Maribor, izdano leta 1983/84. m-1509

Žgur Helenca, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnu-36551

Žigon Danica, Prešernova ulica 2, Loga-
tec, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce, izdano leta 1974, izdano na ime
Žejn Danica. gny-36097

Ostali preklici

Aleksič Jožica, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-36329

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Lju-
bljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1170863. gns-36528
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AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1215065. gnd-36518

Begić Mehmed, Gosposvetska cesta 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-36469

Bizjak Tanja, Podlubnik 153, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 20990015, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-36542

Borišek Matjaž, Gradiške laze 27, Šmart-
no pri Litiji, dijaško izkaznico, izdala Srednja
strojna šola v Ljubljani. gnp-36231

Čoklc Henrik, Cesta na Grad 52/a, Ce-
lje, delovno knjižico. gnc-36144

Daitović Zoran, Štrekljeva 68, Maribor,
delovno knjižico, št. 9139, izdala UE Mari-
bor. m-1488

Danilovič Tanja, Kajuhova 44, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena in
ekonomska šola v Ljubljani. gnl-36310

Dolenc Katarina, Parmova ulica 22, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 26103533,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
v Ljubljani. gny-36222

Dolenc Luka, V Murglah 227, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19743061, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-36453

Đaković Jovan, Ig 89, Ig, delovno knjiži-
co, reg. št. 17239. gng-36590

Fic Željko, Škofjeloška cesta 17, Medvo-
de, delovno knjižico. gnq-36655

Fister Marko, Ižanska cesta 212, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnt-36327

Garbus Nina, Pohorskega bataljona 19,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico, št.
18960147, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnf-36641

Gašparič Sabina, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbe-
na , geodetska in ekonomska šola v Ljublja-
ni. gns-36303

Godec Helena, Zoisova 18, Bohinjska Bi-
strica, delovno knjižico. gnn-36608

Golob Nada, Porabska 8, Gornja Radgo-
na, delovno knjižico. gng-36315

Gorenc Sebastijan s.p., Zg. Obrež 29/a,
Artiče, licenco št. 6147/5922-LM 12/1998,
za vozilo z reg. ozanko KK 84-64D.
gnq-36080

Grden Diana, Kosova ulica 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18980437, izdala
Filozofska fakulteta. gnl-36435

Hlebič Martin, Ploderšnica 2, Jakobski
Dol, delovno knjižico, reg. št. 4258. m-1492

Hodnik Simona, Mislinska Dobrava 40/b,
Šmartno pri Slov.Gradcu, študentsko izkaz-
nico, št. 18970250, izdala Filozofska fakul-
teta v Ljubljani. gnv-36575

Hribernik Nina, Šercerjeva 18, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 06990051, izdala
Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnw-36574

Jovičič Goran, Cesta T. Tomšiča 66, Je-
senice, delovno knjižico. gns-36378

Jurše Matevž, Minarikova 19, Ruše, štu-
dentsko izkaznico, št. 71990161, izdala Bi-
otehnična fakulteta v Ljubljani. gnc-36569

Knez Milka, Stari trg 234, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. gnd-36072

Kocijan Maruša, Kamnik Pod Krimom
4/b, Preserje, študentsko izkaznico, št.
18990246, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gne-36317

Korenič Marino, Parecag 145, Piran - Pi-
rano, delovno knjižico, št. 6922, izdala UE
Piran. gnl-36360

Kovač Marko, Kajuhova 1, Poljčane, de-
lovno knjižico, reg. št. 4848, ser. št.
772915, izdala Občina Slovenska Bistrica
dne 16. 1. 1965. m-1468

Kovačić Ana, Mucherjeva ulica 6, Ljublja-
na, vozno karto, št. 927, izdal LPP.
gno-36707

Kukovičič Mateja, Mrčna sela 26, Kopriv-
nica, študentsko izkaznico, št. 1099247, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnz-36471

Kurbus Iztok, Sovjak 24/a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, delovno knjižico. gny-36647

Kutin Mateja, Livek 28, Kobarid, študent-
sko izkaznico, št. 18980641, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnr-36279

Leskovšek Anton, Kamniška cesta 13,
Domžale, delovno knjižico. gno-36282

Mächtig Alenka, Zg. Pirniče 10/d, Med-
vode, delovno knjižico reg. št. 15452, izda-
na 26. 6. 1970 na ime Pokorn Viktor Alenka.
gnt-36581

Makovšek Simon, Lesarska cesta 19, Na-
zarje, študentsko izkaznico, št. 0581, izdala
Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnh-36639

Mercator – SVS trgovina, storitve, d.d.,
Rogozniška 8, 2250 Ptuj, preklicuje izdane
kopije licence št. 00282 za naslednja tovor-
na vozila: TAM 80T50 MB E9-013, TAM
190T15 MB F5-523, TAM 125T12 MB M8-
884, Zastava Poli MB 40-71M. Ob-36038

Mrak Marja, Delnice 6, Poljane nad Škof-
jo Loko, študentsko izkaznico, št.
19310467, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnv-36375

Nikolič Dejan, Vilfanova 6, Portorož - Por-
torose, delovno knjižico. gny-36522

Ogorevc Tine, Bizeljska cesta 11, Breži-
ce, študentsko izkaznico, št. 23980047, iz-
dala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnf-36666

Omahna Viljem, Kovinarska cesta 7, Ka-
mnik, delovno knjižico. gnk-36519

Ovčjak Mitja, Podgorska cesta 108, Slo-
venj Gradec, delovno knjižico. gnl-36385

Pavlin Barbara, Tomšičeva 3, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 11990568, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gni-36188

Perčič Mina, Ul. Matevža Haceta 12, Ce-
lje, delovno knjižico. gnv-36100

Perpar Ana, Gimnazijska cesta 15/b, Tr-
bovlje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gns-36728

Petrič Tina, Kuratova ulica 28, Kranj, de-
lovno knjižico. gnq-36530

Pfeifer Franc, Nizka 26, Rečica ob Savi-
nji, licenco št. 4313/5329-ZR45/1997, za
vozilo Mercedes benz, reg. oznaka CE 80-
05F. gny-36297

Pintar Zdravko, Podlubnik 244, Škofja
Loka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1189909. gnp-36256

Plej Sandra, Bakovci, Panonska 5, Mur-
ska Sobota, študentsko izkaznico, št.
19808461, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnk-36586

Pleterski Andrej, Dravinjska cesta 2, Po-
ljčane, študentsko izkaznico, št. 18980580,
izdala Filozofska fakulteta. gnh-36714

Porle Robert, Stročja vas 36, Ljutomer,
licenco za prevoze v cestnem prometu št.
008924/12530/01-ZR 39/1999, izdana 2.
8. 1999. gnr-36129

Potočnik Janez, Ul. Staneta Žagarja 17,
Radovljica, delovno knjižico. gng-36115

PRESKRBA d.d., Partizanska 71, Seža-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0268722 z dne 2. 9.1997.
gnf-36541

Rakuša Bogomir, Sv. Tomaž 20, Sveti
Tomaž, delovno knjižico. gnb-36520

Schwarz Dragan, Iška 36, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnx-36098

Skubic Zoran, Moše 2/b, Smlednik, štu-
dentsko izkaznico, št. 20980228, izdala Pra-
vna fakulteta v Ljubljani. gnd-36543

SOMARO d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, licenco št. 3142/57 za vozi-
lo DAF z reg. oznako KK 32-15A.
gnw-36649

Srdinšek Anton, Trnovec 5, Lovrenc na
Dravskem polju, delovno knjižico. gnl-36610

Škorja Boštjan, Po Bellevujem 29/a, Ro-
gaška Slatina, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1108325.
gnf-36591

Škrabar Ana, Dergomaška 70, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006152, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnb-36320

Šoštarič Miša, Grosmanova 16/a, Ljuto-
mer, študentsko izkaznico, št. 81530100.
m-1516

Šturm Katarina, Čelesnikova 14, Medvo-
de, študentsko izkaznico, št. 21752, izdala
Visoka upravna šola v Ljubljani. gns-36328

Terdič Gregor, Spodnje Pirniče 25, Med-
vode, študentsko izkaznico, št. 23960100,
izdala Fakulteta za strojništvo. gny-36722

Ternav Diana, Cesta na Markovec 5, Ko-
per - Capodistria, študentsko izkaznico, št.
18970899, izdala Filozofska fakulteta v Lju-
bljani. gnc-36394

Trček Tina, Krivec 45, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 19807685, izdala Ekono-
mska fakulteta v Ljubljani. gnz-36221

Urbanič Zdenka, Selo pri Žirovnici 16/a,
Žirovnica, servisno knjižico št. za vozilo Hyu-
ndai Lantra 1.8 , št. šasije KMHJW31MP-
VUO67885. gnm-36609

VELO, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izjave o ustreznosti
vozila, in sicer za mopede Tomos A35 št.
izjave 1191355. Ob-35887

Voglar Vanja, Planina 1, Kranj, študent-
sko izkaznico, št. 26102479, izdla fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnd-36568

Winkler Sonja, Podreča 116, Mavčiče,
študentsko izkaznico, št. 13990160, izdala
Fakulteta za farmacijo. gno-36057

Zalar Petra, Lovranovo 1, Nova Vas, štu-
dentsko izkaznico, št. 30009836, izdala fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnd-36668

Zazvonil Lara, Kopališka 10, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 71990769, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gnj-36187

ZIKO d.o.o., Pohorski bataljon 16, Slove-
nj Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1040578. gnx-36598

Zupan Martina, Vransko 82, Vransko, de-
lovno knjižico, reg. št. 519/96. gnn-36683

Zupanec Viktorija, Stari Grad 70, Mako-
le, študentsko izkaznico, št. 61145171.
m-1472

Zver Ines, Žeje pri Komendi 4/e, Komen-
da, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za poklic zdravstveni tehnik, št. 05-52/13-
94, izdal Univerzitetni klinični center, dne
15. 2. 1994. gnu-36476
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UVELJAVLJANJE NOVIH
INSTITUTOV KAZENSKEGA
MATERIALNEGA
IN PROCESNEGA PRAVA
Raziskava Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
ki jo je vodil prof. dr. Ljubo Bavcon
– Sodišča skoraj nikoli niso izrekla varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.

– Pričakovanja zakonodajalca, da bodo nove določbe v kazenski zakonodaji povečale
učinkovitost organov pravosodja, se niso uresničile.

– Delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti naj bi nadomestilo kratkotrajne
prostostne kazni, vendar je bilo za uveljavitev nove možnosti v štirih letih storjenega bore malo.

Raziskava o pravosodni praksi po sprejetju slovenskega kazenskega zakonika in zakona o
kazenskem postopku na področjih bagatelne in mladoletniške kriminalitete, varnosti cestnega
prometa in predkazenskega ter kazenskega postopka je kot ogledalo štiriletnega dela kazenskega
pravosodja. Podoba v ogledalu žal ni najlepša.
Morda bo z upoštevanjem ugotovitev raziskave, ki jo je v knjižni obliki založba Uradni list izdala s
finančno pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo, lahko čez čas drugačna.

Cena: 8478 SIT z DDV 10529

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam
UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA
PRAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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