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Evidenca statutov
sindikatov

Ob-22599
Pravila o organiziranju in delovanju Sindi-

kata DHL Trzin, Planjava 4, se hranijo pri
Upravni enoti Domžale pod zap. št. 2/00.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182617.

Št. 028-1/00-12-09 Ob-22600
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 23. 2.
2000, pod zap. št. 48, z nazivom pravila
Sindikata zdravstva in socialnega var-
stva Slovenije, Dom starejših občanov
Trebnje, s sedežem Stari trg 63, Trebnje.

Št. 028-1/00 1427 Ob-22806
Ime sindikata SVIZ Slovenije SIC, Ko-

vinarska šola Zreče, vpisano v evidenco
statutov sindikatov dne 10. 5. 1993 pod
zap. št. 19, se spremeni tako, da se prei-
menuje v SVIZ Slovenije, SIC Slovenske Ko-
njice. Statut sindikata ima po novem naziv:
Pravila sindikata zavoda SIC Slovenske Ko-
njice.

Spremeni se sedež sindikata, tako da je
po novem na Škalski 7, Slovenske Konjice.

Spremembe so vpisane v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 19 in se hranijo
pri Upravni enoti Slovenske Konjice.

Št. 75102/028-2/00 Ob-22807
Pravila Sindikata Fakultete za elektro-

tehniko Univerze v Ljubljani, skrajšano
ime Sindika FE, Ljubljana, Tržaška cesta
25, sprejeta dne 5. 4. 1990, matična števil-
ka 1156462, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 135 dne 23. 2.
2000.

Št. 75102/028-3/00 Ob-22808
Pravila Sindikata Fakultete za računal-

ništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
skrajšano ime Sindikat FRI, Ljubljana, Tržaška
cesta 25, sprejeta dne 5. 4. 1990, matična
številka 1156489, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 136 dne 23. 2.
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 1/99 PO-409179
Janez Franc Krajnc, rojen 28. 7. 1921,

v Štrihovcu, nazadnje stanujoč Šentilj v Slo-
venskih goricah št. 45, pošta ista, je pogre-
šan od 1944 leta.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 1999

N 3/2000 PO-2394
Jožef Iskra, roj. 5. 3. 1926, z zadnjim

bivališčem Zduša 12, Kamnik, je pogrešan
(na predlog Iskra Pavla, Zduša 20).

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 1. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

Ig 99/00560-8 SR-2802
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Droga, d.d., Portorož, Obala 27, Portorož,
proti dolžniku Martinu Venetu s.p. – Bar
Extra 3, Brnica 4, Hrastnik, zaradi izterjave
69.184,10 SIT s pp sklenilo:

dolžniku Martinu Venetu s.p. – Bar Extra
3, Brnica 4, Hrastnik, se za vročanje sodne
pošte v tem izvršilnem postopku postavi za-
časno zastopnico Marijo Inko Špajzer, univ.
dipl. jur., Opekarna 2a, Trbovlje, ki je roje-
na 8. 5. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Hrastnik.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 12. 1999

I P1 1185/98 SR-1955
To sodišče je po strokovni sodelavki Na-

taši Koščak, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, proti toženi stranki Tovornik
Srečko, Ulica Staneta Severja 2a, Ljublja-
na, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 300.524 SIT s pp, dne 20. 1. 2000,
sklenilo:

toženi stranki Tovornik Srečku, nezna-
nega prebivališča, se v zadevi opr. št. I P1
1185/98 postavi začasna zastopnica, od-
vetnica Vidovič Nataša, Vodnikova 172,
Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2000

I 98/04788 SR-408881
To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer

v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad
občine Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad, proti dolžniku Likavec Igorju, Robind-
vor 49, Dravograd, zaradi izterjave 995.069
SIT s pp, na podlagi 4. in 5. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. čle-
nom ZIZ, sklenilo:

dolžniku Likavec Igorju, Robindvor 49,
Dravograd, sedaj neznanega bivališča, se v
izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št. I
98/04788 kot začasna zastopnica postavi
Poročnik Mihaela, stan. Glavni trg 4, Muta,
strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1999

Su 43-02/2000-1 ZK-1954
Predsednica Okrožnega sodišča v Novi

Gorici, okrožna sodnica – svetnica Darin-
ka Kogoj, na podlagi prvega odstavka
122. člena in tretjega odstavka 124. člena
zakona o zemljiški knjigi, izdajam nasled-
njo odločbo:

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
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ugotovi se, da je zemljiška knjiga za k.o.
Kobarid obnovljena in se z dnem 15. 3.
2000 začne uporabljati.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
St 6/00 S-22628

V stečajnem postopku nad Elvelux
Commerce, d.o.o., Ljubljana, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 25. 2.
2000, S-21780, se popravek teksta glasi:

To sodišče je s sklepom St 6/00 dne
15. 2. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Elvelux Commerce, d.o.o., Steg-
ne 23, Ljubljana.

V ostalem ostane tekst objave nespre-
menjen.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2000

St 2/2000-6 S-22601
To sodišče je na seji senata dne 24. 2.

2000 pod opr. št. St 2/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Zarja,
Proizvodnja, trgovina in marketing, Ru-
manja vas, d.o.o., Rumanja vas 2, Stra-
ža pri Novem mestu, matična št.
5449871, šifra dejavnosti 52.420, se zač-
ne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Zar-
ja, Proizvodnja, trgovina in marketing, Ruma-
nja vas, d.o.o., Rumanja vas 2, Straža pri
Novem mestu, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 2. 2000

St 93/99 S-22602
To sodišče je s sklepom St 93/99 dne

28. 2. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Schneckenreiter, d.o.o., Ljub-
ljana, Gradaška 12b, matična številka:
5917409, šifra dejavnosti: 60.240.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 30. 5. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2000

St 86/98 S-22603
To sodišče je s sklepom St 86/98 za-

ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Stol vzdrževanje, d.o.o., Kamnik, Ljub-
ljanska 45.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2000

St 25/99-5 S-22604
To sodišče je na seji senata dne 25. 2.

2000 pod opr. št. St 25/99 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom MZU,
Agencija za posredovanje zavarovanj,
d.o.o., Črnomelj, Pod smreko 4, se zač-
ne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne
zadošča niti za poplačilo stroškov stečajne-
ga postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
MZU, Agencija za posredovanje zavarovanj,
d.o.o., Črnomelj, Pod smreko 4, izbriše iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 2. 2000

St 25/2000 S-22605
To sodišče je s sklepom z dne 29. 2.

2000 pod opr. št. St 25/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lamko, podjetje za promet s tekstilnimi
izdelki, d.o.o., Celovška 172, Ljubljana,
matična številka 5292166, šifra dejavnosti
51.420.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi doka-
zili v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavi-
jo svoje terjatve, kolkovane s predpisano
sodno takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (29. 2. 2000).

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

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

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Okmal, d.o.o., Celovška 172, Ljub-
ljana,

– Zvezda, tekstilna tovarna Kranj, Sav-
ska c. 46, Kranj,

– Novoteks tkanina, Foersterjeva 10,
Novo mesto,

Noricum, d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana,
– Helena Štaut, Avsečeva 18, Ljubljana,

kot predsednica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 29. 2. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 2000

St 27/00 S-22623
To sodišče je s sklepom z dne 29. 2.

2000 pod opr. št. St 27/00 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
stalacije Grosuplje, d.d., Adamičeva 51,
Grosuplje, matična številka 5066280, šifra
dejavnosti 45.340.

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

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (29. 2. 2000).

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

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

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Vele, d.d., Ljubljanska 64, Domžale,
– CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 1,

Ljubljana,
– IMP Klima montaža, d.d., Vojkova 58,

Ljubljana,
– Bossplast, d.o.o., Šmarska c. 38,

Škofljica,
– Tone Marolt, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 29. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 2000

St 16/99-33 S-22624
Potrdi se prisilna poravnava med dolžni-

kom Libela Maxima, Industrija tehtnic in
energetike, d.o.o., Opekarniška 2, Celje
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za
prisilno poravnavo dne 16. 2. 2000.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v pet
razredov, kot sledi:

Razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do tujih dobaviteljev in kratkoročnega kredi-
ta – poplačilo v višini 100% terjatve v roku 5
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let po potrjeni pravnomočni prisilni poravna-
vi (upoštevajoč obrestno mero T +0,5%).

Razred B: terjatve iz naslova obveznosti
do domačih strateških dobaviteljev – popla-
čilo v višini 40% terjatve v roku 2 let po
potrjeni pravnomočni prisilni poravnavi (upo-
števajoč obrestno mero T +0,5%).

Razred C: terjatve iz naslova obveznosti
do drugih dobaviteljev, državnih institucij in
drugih kratkoročnih kreditov (v razred C bo-
do uvrščene morebitne naknadno ugotov-
ljene terjatve – čl. 59/III ZPPSL) – poplači-
lo v višini 20% terjatve v roku 1 leta po
potrjeni pravnomočni prisilni poravnavi (upo-
števajoč obrestno mero T).

Razred D: terjatve iz naslova obveznosti
do delavcev iz premalo izplačanih plač, na-
domestil regresa, solidarnostne pomoči in
jubilejnih nagrad – poplačilo v višini 20%
terjatve v roku 1 leta po potrjeni pravno-
močni prisilni poravnavi (upoštevajoč obrest-
no mero T +0,5%).

Razred E: terjatve upnikov, za katere se
položaj upnikov tudi po potrditvi načrta fi-
nančne reorganizacije oziroma prisilne po-
ravnave ne spremeni (100% poplačilo – pri-
silna poravnava nima pravnega učinka).

Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
tega sklepa.

Seznam upnikov po razredih, katerih ter-
jatve niso bile prerekane, z navedbo ugo-
tovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in
rokov za njihovo poplačilo, je sestavni del
tega sklepa.

V tem postopku prisilne poravnave ni bi-
lo danih nobenih poroštev iz 4. točke druge-
ga odstavka 59. člena ZPPSL.

Potrjena  prisilna  poravnava  ima  prav-
ni  učinek  tudi  proti  upnikom,  ki  se  niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugo-
tovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 26. 2. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2000

St 7/2000-10 S-22625
Stečajni postopek nad stečajnim dolž-

nikom Žnider’s Team, Trgovina, inže-
neering agency market, d.o.o., Maribor,
Letonjeva 4, Maribor, se v skladu s čle-
nom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2000

St 10/2000-7 S-22626
Začne se likvidacijski postopek nad dolž-

nikom Zadruga Niko Železniki, z.o.o., Tr-
nje 20, Železniki.

Za likvidacijsko upraviteljico se postavi
Marija Konjar, Na plavžu 73, Železniki.

Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 5.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 113/I tukajšnjega
sodišča.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu senatu v dveh mesecih po obja-
vi tega oklica.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

Ta oklic je nabit na oglasno desko Okrož-
nega sodišča v Kranju dne 1. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2000

St 16/99 S-22627
Začne se stečajni postopek zoper dolž-

nika Malgos, malo gospodarstvo, d.d.,
Splavarska ulica 18, Vuzenica.

Odslej se firma dolžnika glasi: Malgos,
malo gospodarstvo, d.d., Splavarska ulica
18, Vuzenica – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi mag.
Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist, Na-
vrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
31. 5. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tega
sodišča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajne-
ga postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z
dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na ka-
terega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico, izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihova terja-
tev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve, vendar največ 30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 3. 2000

St 6/2000-9 S-22712
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom BCI – Barter Clearing & Information
Barter posli, d.o.o., Tomšičeva ul. 19,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2000

St 37/99-79 S-22713
S sklepom Okrožnega sodišča v Mari-

boru, opr. št. St 37/99 z dne 11. 1. 2000
je bila potrjena prisilna poravnava nad dolž-
nikom Strojna Nova Proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Maribor, Linharto-
va 11.

Terjatve upnikov so razvrščene v 4 raz-
rede, in sicer:

1. razred A – terjatve upnikov – dolžni-
kovih poslovnih partnerjev, ki se poplačajo

v višini 100% ugotovljenih terjatev z obrest-
mi v višini temeljne obrestne mere + 1%
letno, ki tečejo od 2. 7. 1999, v roku 5 let
od 11. 1. 2000;

2. razred B – terjatve upnikov – sedanjih
in nekdanjih dolžnikovih delavcev iz II. od-
stavka 160. člena zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99, ZPPSL), za kate-
re se položaj tudi po potrditvi prisilne porav-
nave ne spremeni;

3. razred C – terjatve upnikov – sedanjih
in nekdanjih dolžnikovih delavcev, ki se po-
plačajo v višini 20% ugotovljenih terjatev z
obrestmi v višini temeljne obrestne mere +
0% letno, ki tečejo od 2. 7. 1999, v roku 1
leta od 11. 1. 2000;

4. razred D – terjatve ločitvenih upnikov,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni.

Seznami upnikov z ugotovljenimi terja-
tvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je bil potrjen s
sklepom Višjega sodišča v Mariboru, opr.
št. Cpg 100/2000-5 z dne 10. 2. 2000 in
je tega dne postal pravnomočen.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2000

St 60/99-27 S-22714
To sodišče je dne 1. 3. 2000 s sklepom

opr. št. St 66/99 ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku Maco Consulting
& Trade, Podjetje za ekonomsko in or-
ganizacijsko svetovanje, d.o.o. – v ste-
čaju, Hoče, Prečna ul. 9, ker bi nadaljnja
izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2000

St 13/2000-4 S-22802
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/2000 z dne 2. 3. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gradbinec, d.d.,
gradbeništvo, inženiring in poslovne sto-
ritve, Nazorjeva ul. 1, Kranj.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka razen če svojih terjatev niso prijavili v
postopku prisilne poravnave.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo 23. 6.
2000 ob 10. uri v sobi 113/I tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bi nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 3. 2000

St 5/2000 S-22803
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Complan, proizvodnja in trgovina,
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d.o.o., Klinetova ul. 12, Maribor, se v skla-
du s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2000

St 19/00 S-22804
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

19/00 dne 1. 3. 2000 začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
MATA Proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Zaloška 69, Ljubljana, matična šte-
vilka 5652499.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2000

Izvršbe in zavarovanja

V R 452/99 IZ-2374
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. V R 452/99 z dne 1. 2. 2000 v izvršilni
zadevi upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, ki jo zastopa Roman Mavri, od-
vetnik v Laškem, zoper dolžnika in zastavite-
lja Daj Mednarodna špedicija, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, Irje 32, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika do dolžnika, v višini
40,000.000 SIT, s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ, opravilo rubež in popis ne-
premičnine montažnega poslovnega objekta
tipa Marles, zgrajenega leta 1985 s hišno št.
Celje, Kidričeva 26g, katerega lastnik je dolž-
nik kot zastavitelj na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 12. 1996.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2000

R 260/99 IZ-1944
Sklep Okrajnega sodišča v Velenju z dne

23. 7. 1999 opr. št. R 260/99 se v celoti
razveljavi in se postopek ustavi, razveljavijo pa
se tudi vsa že do sedaj opravljena dejanja,
(objavljena v Uradnem listu RS – Uradne obja-
ve, št. 87 z dne 28. 10. 1999 na strani 5763).

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 1. 2000

Z 99/01507-7 IZ-2787
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01507 z dne 15. 12. 1999 je
bil poslovno-stanovanjski objekt, v izmeri
83,61 m2 v pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta F na naslovu Ul. Lili Novy 34 v
Ljubljani, stoječega na parc. št. 2033/13
k.o. Dobrova, kateremu pripadata tudi atrija,
stoječa na parc. št. 2033/15 k.o. Dobrova v

velikosti 18 m2 in na parc. št. 2033/10 k.o.
Dobrova v velikosti 8 m2, s solastninsko pra-
vico na prostorih, delih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti ter deležem stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi
objektu za redno rabo, ki so last zastavitelji-
ce Mance Vrečar, Rožna dolina c. IX/21,
Ljubljana, z dne 12. 1. 2000 zarubljeni v
korist Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wol-
fova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000

IZ-2779
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Nova Kreditna banka Maribor,
d.d., Podružnice Ptuj, proti dolžniku Vitomar,
d.o.o., Drbetinci 34, p. Vitomarci, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika v znesku
7,000.000 SIT s pripadki, na nepremičnini
dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo,
na podlagi sklepa z opr. št. Z 99/00019 z
dne 21. 12. 1999 in na podlagi četrtega
odstavka 254. člena zakona o izvršbi in za-
varovanju – ZIZ razglaša zapisnik o rubežu
nepremičnine zastaviteljev, ki ni vknjižena v
zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča, in si-
cer: (poslovni prostori – proizvodna delavni-
ca v skladiščnem prostoru v skupni izmeri
90 m2, skupaj s funkcionalnim delom zem-
ljišča) v upravno poslovni stavbi, pripisani vl.
št. 296 k.o. Lenart, katerih lastnik je na pod-
lagi prodajne pogodbe sklenjene z SKB,
d.d., Ljubljana z dne 26. 4. 1994, Vitomar,
d.o.o., Drbetinci 34, p. Vitomarci.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 2. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Preklic
Preklicujemo razpis za delovno mesto di-

rektorja Gasilsko reševalnega centra Novo
mesto, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 19 z dne 3. 3. 2000 pod šifro Ob-22486.

Mestna občina Novo mesto

Ob-22909
Mestna občina Novo mesto, Občinski

svet, Komisija za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja, na podlagi 20. člena sta-
tuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 47/99) ter 5. člena odloka o preobliko-
vanju javnega zavoda Gasilsko reševalnega
centra Novo mesto (Ur. l. RS, št. 15/00)
razpisuje delovno mesto

direktorja Gasilsko reševalnega cen-
tra Novo mesto.

Kandidat mora poleg splošnih zakon-
skih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje, ki so:

– da ima končano VI. ali VII. stopnjo
tehnične, ekonomske ali družboslovne us-
meritve,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih mestih ali vodstvenih delih pod
pogojem, da je te naloge uspešno opravljal,

– da ima ustrezne organizacijske spo-
sobnosti.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati morajo predložiti svoj program

dela in optimalno organiziranost centra.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

s kratkim življenjepisom ter programom de-
la naj kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva
razpisa na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, Občinski svet, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova
cesta 1, Novo mesto, s pripisom “Ne odpi-
raj – razpis – za direktorja GRC”.

O izidu razpisa bodo kandidati obvešče-
ni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Mestna občina Novo mesto

Št. 111-2/00-0515 Ob-22597
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. Na podlagi prvega odstavka 258.f člena

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in 87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

na Senatu za prekrške Republike Slove-
nije;

b)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Lendavi,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o prekrških in pogoje za izvoli-
tev na mesto sodnika za prekrške Senata za
prekrške Republike Slovenije, določene v pr-
vem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 24/2000 Ob-22598
Svet Vrtca Idrija razpisuje na podlagi

48. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. člen, 144. člen ali 145. člen
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) ter
imeti pedagoške, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje peda-
goškega in poslovodnega dela zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Vrtec Idrija, Prelovčeva 11, 5280 Idri-
ja, v zaprtih kuvertah z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Vrtec Idrija
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Št. 29/2000 Ob-22622
Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji razpisuje

na podlagi 27. člena statuta in sveta Doma
z dne 29. 2. 2000 delovno mesto

direktorja.
Kandidat za direktorja mora poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njevati še naslednje:

– imeti mora končano VI. ali VII. stopnjo
strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom
in drugim odstavkom 56. člena zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega štiri
leta na vodstvenih delovnih mestih,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– dodatna funkcionalna znanja s področ-
ja gerontologije,

– pripravi program dela.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog

razpisna komisija ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-

veščeni v 30 dneh po izbiri.
Prijava z dokazili se pošlje v zaprti kuverti

na naslov: Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji, Črni
potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, z oznako
“Za razpis delovnega mesta direktorja”.

Dom “Tisje” Šmartno pri Litiji

Št. 72/2000 Ob-22747
V skladu z 28. členom statuta VDC Za-

gorje, Svet zavoda objavlja razpis za
direktorja zavoda VDC Zagorje.
V skladu z 31. členom statuta VDC Za-

gorje, morajo kandidati poleg splošnih, z
zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,

– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri

delu z odraslimi osebami motenimi v dušev-
nem in telesnem razvoju,

– predložiti program dela VDC,
– znanje enega tujega jezika.
Prijave z vsemi ustreznimi dokazili pošlji-

te na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje,
Varstveno delovni center Zagorje, Trbovelj-
ska cesta 6, 1410 Zagorje ob Savi v roku
osem dni po objavi s pripisom “za razpis”.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v pet-
najstih dneh od zadnjega dneva razpisa.

Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi

Ob-22752
Svet Glasbene šole Sevnica, Sevnica,

Cesta na grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53. oziroma 144. in 145. členu zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov zavoda, s pripisom “za razpis”.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v za-
konitem roku.

Glasbena šola Sevnica

Ob-22809
Svet Osnovne šole Spodnja Šiška razpi-

suje delovno mesto
ravnatelja šole.
Pogoji:
Pogoji so določeni v 53. člena zakona o

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI
– Ur. l. RS, št. 12/96):

– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali
svetovalnega delavca,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,

– naziv svetnika ali svetovalca oziroma
najmanj 5 let naziv mentorja,

– ravnateljski izpit.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Nastop

dela 19. 7. 2000.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj pošljejo kandidati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole Gasilska cesta 17,
Ljubljana z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo obvečeni o izbiri v zako-
nitem roku od objave razpisa.

Osnovna šola Spodnja Šiška Ljubljana

Št. 102-7/2000-2 Ob-22810
Razpisna komisija javnega socialno-

varstvenega zavoda Dom starejših občanov
Kamnik, razpisuje delovno mesto

direktorja.
za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:

– končana  VII.  ali  VI.  stopnja  strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega najmanj
tri leta na vodilnih oziroma vodstvenih delih,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva oziroma zdravstvenega var-
stva v skladu s predpisi,

– predložitev programa dela doma.
Prijave z dokazili in programom dela do-

ma pošljite v osmih dneh od objave na na-
slov: Dom starejših občanov Kamnik, Ne-
veljska pot 26, 1240 Kamnik, z oznako “pri-
java na razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po zaključnem izbirnem postopku.

Dom starejših občanov Kamnik

Ob-22854
Svet Doma upokojencev Podbrdo, raz-

pisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z zakonom o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92), imeti organizacijske in
vodstvene sposobnosti in morajo biti slo-
venski državljani.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Dom upokojen-
cev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbr-
do, s pripisom za razpis direktorja.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva razpisa.

Dom upokojencev Podbrdo

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. 03300-142/98-33 Ob-22595
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, 061/716-146.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja pri-
zidka in telovadnice pri OŠ Preserje pri
Radomljah, ocenjena vrednost del:
500,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Preserje pri Radom-
ljah.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del: avgust 2000.

Občina Domžale

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. 324 Ob-22718
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: adaptacija objekta –
Posebni socialno varstveni zavod Stara
Gora.

Ocenjena vrednost: 260,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Stara Gora.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: avgust 2000.
5. Morebitne druge informacije: Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, Dunja Bubanj, tel.
061/178-3493.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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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

Št. 02-2000 Ob-22579
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, 4000 Kranj, faks 061/226-764.

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

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

trebno dobaviti: dnevno razvijalna komo-
ra za RTG oddelek.

Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

30. 6. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000
Kranj, tajništvo, tel. 064/282-101, faks
064/226-764.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 3. 2000,
med 8. in 12. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gospos-
vetska c. 10, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, Zdravstveni dom Kranj, Gospos-
vetska c. 10, 4000 Kranj, II. nadstropje,
knjižnica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 4. 2000 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 30. 3. 2000,
po faksu 064/226-764. Kontaktna oseba:
Milka Kern.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 1562/00 Ob-22660
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj, telefaks
064/211-362, tel. 064/28-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik oddaja javno
naročilo z javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Upravna stavba z DCV
Elektro Gorenjske, Kranj, Mirka Vadnova 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema delilne kuhinje
in arhivskih prostorov po specifikaciji raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudbo je možno oddati za celotno razpisno
naročilo ali posamično za opremo delilne
kuhinje in posamično za opremo arhivskih
prostorov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

– ocenjena vrednost delilne kuhinje:
9,000.000 SIT,

– ocenjena vrednost opreme arhivskih
prostorov: 7,000.000 SIT.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave in
montaže: konec maja 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 20. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne po predhodni enodnevni naja-
vi po telefaksu 064/211-362 in z virman-
skim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 10.000 SIT z DDV na žiro račun št.
51500-601-26042 s pripisom za razpisno

dokumentacijo (obvezno navesti davčno šte-
vilko). Ponudbe lahko oddajo samo ponud-
niki, ki so dvignili originalno razpisno doku-
mentacijo.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 12. apri-
la 2000 ob 11. uri v sejni sobi uprave Elek-
tro Gorenjske, d.d., Bleiweisova c. 6/III,
Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ponudbene vrednosti. Garancija
mora veljati 60 dni od datuma javnega odpi-
ranja ponudb, tj. do 12. junija 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik ne nudi avan-
sa. Rok plačila je 30 dni po potrditvi situaci-
je. Vsi ostali finančni pogoji so določeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
razpisana dela oddal v smislu določil 3. (c)
točke te objave enemu izvajalcu s pogod-
bo, ki lahko pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije vključi podizvajalce ali ločeno dve-
ma izvajalcema za opremo delilne kuhinje in
za opremo arhivskih prostorov.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do preteka roka za od-
dajo, to je do 12. 4. 2000 do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana nasled-
nja merila:

– ponudbena cena, delež 70%,
– potrjene reference, delež 10%; opre-

ma za reference mora biti tehnološko pri-
merljiva z razpisano, dobavljena v zadnjih
dveh letih (1998, 1999), v vrednosti nad 5
mio SIT, posebej za opremo kuhinje in v
enaki vrednosti nad 5 mio SIT za opremo
arhivskih prostorov,

– ponujeni rok izvedbe, delež 10%; raz-
pisani rok vgraditve opreme je 7 tednov od
podpisa pogodbe. Ponudnik lahko po svoji
sposobnosti ponudi krajši rok, ki bo vred-
noten primerjalno z ostalimi ponudniki;

– tehnične karakteristike, delež 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na pisno zahtevo v skladu s pogoji
določenimi v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
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Št. 0048-308/23-00 Ob-22798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
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: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa
je izdelava in dobava delov policijskih
uniform, in sicer:

Zaporedna Naziv opreme Količina Rok Rok Rok Rok Rok Rok
številka dobave dobave dobave dobave dobave dobave
sklopa 30. 4. 00 15. 5. 00 1. 6. 00 1. 9. 00 1. 11. 00 1. 12. 00

1. sklop: Srajca letna modra – kratek rokav 9.372 9.372
Srajca zimska modra – dolg rokav 7.834 610 6.874 200 150
Srajca letna siva – dolg rokav 1.204 700 380 124
Srajca letna siva – dolg rokav, SE 250 250
Srajca zimska bela – dolg rokav 362 322 40
Srajca letna bela – kratek rokav 262 262

2. sklop: Čevlji terenski – VIBRAM podplat 2.302 122 2.180
Čevlji polvisoki moški – VIBRAM podplat 1.840 122 1.418 150 150
Čevlji nizki moški – poliuretanski podplat 4.109 122 3.800 60 67 60
Čevlji nizki moški – usnjen podplat 514 500 14

3. sklop: Hlače zimske 5.246 294 4.472 240 240
Hlače letne 742 244 200 200 98
Krilo zimsko 50 30 10 10
Krilo letno 30 30
Suknjič delovni 60 20 20 10 10
Suknjič svečan – enoredni 147 127 5 5 5 5
Suknjič svečan – dvoredni 25 5 5 5 5 5

4. sklop: Jopič vetrni 3.539 3.472 37 30
5. sklop: Anorak dežni 1.330 1.330

Anorak dežni z napisom POLICIJA 130 130
6. sklop: Bunda modra 639 162 427 25 25
7. sklop: Čelada za motorista zaprta z mikrokomb. 100 100
8. sklop: Uniforma delovna 602 222 200 100 80

Kapa planinska 82 82
9. sklop: Uniforma delovna – negorljiva 250 250
10. sklop: Kombinezon za motorista – Gore-tex 70 70
11. sklop: Kapa s ščitnikom – modra 2.617 122 2.400 55 40
12. sklop: Rokavice zimske – usnjene 1.447 122 1.325
13. sklop: Šal volnen 3.670 3.670
14. sklop: Nogavice letne 19.876 500 19.076 150 150

Nogavice zimske 8.126 244 7.762 120
Dokolenke 3.703 122 3.581

15. sklop: Podobleka termo 655 250 340 35 30
16. sklop: Vetrovka s podlogo – UKS 170 170
17. sklop: Hlače dežne 282 200 42 40
18. sklop: Emblem MNZ – vezen 7.817 300 7.517

Emblem POLICIJA – vezen 7.512 300 7.212
Našitek POLICIJA – vezen, velik 3.342 300 3.042
Našitek POLICIJA – vezen, mali 4.400 300 4.100
Emblem SE – vezen 230 230
Emblem UKS – vezen 75 75

19. sklop: Pulover zimski moder 325 162 100 33 30
Pulover letni 169 122 47

20. sklop: Puli bombažni – moder 627 600 27
Majica siva 1.100 1.100

Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so
predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko prijavijo za dobavo vseh artiklov
v celoti (sklopi od 1 do 20), ali za posamez-
ne sklope v celoti. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za izdelavo in dobavo posameznih
artiklov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila za vse sklope
v celoti (od 1 do 20) je 368,596.257 SIT.

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

1. sklop: 66,445.690 SIT,
2. sklop: 81,539.591 SIT,
3. sklop: 38,791.234 SIT,

4. sklop: 31,794.376 SIT,
5. sklop: 30,511.800 SIT,
6. sklop: 21,150.900 SIT,
7. sklop: 11,821.500 SIT,
8. sklop: 10,098.810 SIT,
9. sklop: 8,866.000 SIT,
10. sklop: 7,861.280 SIT,
11. sklop: 7,733.235 SIT,
12. sklop: 7,698.040 SIT,
13. sklop: 6,506.910 SIT,
14. sklop: 10,293.890 SIT,
15. sklop: 4,955.730 SIT,
16. sklop: 4,220.250 SIT,
17. sklop: 3,766.956 SIT,
18. sklop: 5,715.442 SIT,
19. sklop: 3,954.197 SIT,
20. sklop: 4,870.426 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
najkasnejši dobavni roki za posamezne ar-

tikle so razvidni iz tabele pod 3.(b) točko te
objave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
datumi zaključka dobave so razvidni iz tabe-
le pod 3.(b) točko te objave.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na Ministrstvu za notranje zadeve
–Uprava skupnih služb, Sektor za mate-
rialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Marti Pecarski, tel.
061/172-5627.

Kontaktna oseba: Bojan Šelih, tel.
061/172-5622 ali 041/697-665.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa, do roka za oddajo



Stran 1860 / Št. 22 / 10. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

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

– dokazilo o vplačilu 6.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 6.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-23-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 4. 2000, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 2000
ob 9. 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 računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika,
urejenost sistema kakovosti in reference s
področja javnih naročil.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 4,5 točk, za kvalite-
to vzorca 2,1 točk, za finančno stanje po-
nudnika 0,6 točk, za urejenost sistema ka-
kovosti 0,2 točk ter za reference s področja
javnih naročil 0,2 točk.

Pri ocenjevanju ponudb za sklope z za-
porednimi številkami 1, 3, 4, 6, 8, 11 in
20 se bo uporabilo še merilo: kvaliteta tka-
nine ali pletenine, iz katere je izdelan arti-
kel. Največje število točk za to merilo je
2,1 točk.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13872.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-22580
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva
34, Lendvai-egeszeghas, Lendava, faks
069/78-364.

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

3. (a) Kraj  dobave:  Lendava,  Kidriče-
va 34.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ampule, zdravila, injekci-
je, zobozdravstveni material in laborato-
rijski material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za posamezne
skupine naročila, lahko pa tudi za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. zdravila, ampule in injekcije, v skupni

orietnacijski vrednosti 6,500.000 SIT,
II. zobozdravstveni material v skupni

orientacijski vrednosti 9,000.000 SIT,
III. laboratorijski material v skupni orien-

tacijski vrednosti 9,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava za dobo enega leta.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1 leto od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
murski zdravstveni zavod Murska Sobota,
Arh. Novaka 2b, tajništvo, Lončar Jožefa,
tel. 069/302-200, osebno ali po predhod-
ni najavi po faksu 069/302-223.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
30. 3. 2000 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno osebno ali po
faksu 069/302-223 predložiti dokazilo o
vplačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
51900-609-90067.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Lendava,
Kidričeva 34, 9220 Lendava, v zaprti kuver-
ti s pripisom “Ponudba za blago” z navedbo
številke uradnega lista.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Lendava, Kidričeva 34.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj
60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna najmanj 60 dni od dneva ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in druga merila določena v razpi-
sni dokumentaciji.

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

16., 17.
Zdravstveni dom Lendava

Št. 567/03-00 Ob-22606
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Osnovna šola Log Dragomer,
Šolska cesta 1, 1351 Brezovica, tel.
061/653-046, faks 061/653-046.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Log
Dragomer, Šolska cesta 1, 1351 Brezo-
vica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih izdelkov za malico in kosila
učencev.

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

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olje in izdelki,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava,
– sadje,
– konzervirano sadje,
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko poteguje tudi za del

zahtevanega blaga. Naročnik si pridržuje
pravico, da za posamezno skupino blaga ali
posamezne izdelke izbere več najugodnej-
ših ponudnikov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
letna vrednost naročila je 10,900.000 SIT.

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

– mleko in mlečni izdelki – 2,300.000
SIT,

– meso in mesni izdelki – 1,800.000
SIT,

– ribe in konzervirane ribe – 300.000
SIT,

– jajca – 140.000 SIT,
– olje in izdelki – 210.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

700.000 SIT,
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– zmrznjena in konzervirana zelenjava –
200.000 SIT,

– sadje – 1,200.000 SIT,
– konzervirano sadje – 300.000 SIT,
– sadni sokovi – 500.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine –

600.000 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 300.000

SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 1,900.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi – 250.000

SIT,
– ostalo prehrambeno blago – 200.000

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

cesivna doba od 1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 25. 6. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Log Dragomer, Šolska cesta 1,
1351 Brezovica, tajništvo vrtca, Angela
Remškar, tel. 061/653-046.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 31. 3.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 10.000
SIT na žiro račun 50110-603-54357, kar
ponudnik dokaže z original potrjeno splo-
šno položnico ali izpiskom APP.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 3. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v 2 izvodih (original in 1 kopija), v za-
pečateni ovojnici, z jasno oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za sukcesivno dobavo pre-
hrambenih izdelkov”, osebno na sedežu
naročnika do 3. 4. 2000 do 12. ure v taj-
ništvo šole Angeli Remškar ali priporočeno
s povratnico po pošti, na naslov Osnovna
šola Log Dragomer, Šolska cesta 1, 1351
Brezovica, ki mora v tajništvo šole prispeti
do 3. 4. 2000 do 12. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2000 ob 13. uri v zbornici, na naslovu
naročnika Osnovna šola Log Dragomer, Šol-
ska cesta 1, 1351 Brezovica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 1. 6. 2000. V primeru izbire in
sklenitve pogodbe mora ponudnik najkasne-
je v desetih dneh od sklenitve pogodbe
predložiti tudi bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od pogodbene vrednosti oziroma najmanj v
višini 30.000 SIT. Bančne garancije za re-
snost ponudbe ni potrebno predložiti, če
ponudnik predloži ponudbo za posamezno
skupino oziroma posamezne skupine živil in
je vrednost skupine oziroma vseh skupin za
katere ponudnik poda ponudbo v skupnem
znesku nižja od zneska 200.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-

na Republike Slovenije in navodil o izvrše-
vanju proračuna v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti in morajo imeti dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, sa-
mostojni podjetniki pa morajo biti prijavljeni
pri pristojni davčni upravi v Republiki Slove-
niji (priglasitveni list DURS),

– izkažejo finančno zmožnost za izvaja-
nje JN,

– razpolagajo z ustreznimi kadri in teh-
nologijo,

– ostala dokazila in izjave kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 3. 4. 2000
po 12. uri.

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

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference, pred-

vsem na področju predmeta javnega naro-
čila – 4 točke,

– lastna proizvodnja – 2 točki,
– popusti – 3 točke,
– plačilni roki – 2 točki.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
Naročnik ne bo upošteval preference za

domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Osnovna šola Log Dragomer, Šolska
cesta 1, 1351 Brezovica, pri Angeli Rem-
škar, tel. 061/653-046 med 12. in 14. uro.

16., 17.
Osnovna šola Log Dragomer

Brezovica

Št. 1/1-26/00 Ob-22637
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenska Bistrica, Koldovorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, faks 062/814-853.

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

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala: papir, mape, obrazci, kuverte, pisa-
la, računalniški material, koledarji, vizitke,
fotokopiranje in vezava.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: v
letu 2000.

5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica, Oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 27. marca 2000,
med 8. in 14. uro.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je mogoče poslati
po pošti ali predložiti osebno na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica. Ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni pisemski ovojnici in označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba za pisar-
niški material“ in številko objave tega javne-
ga razpisa. Na hrbtni strani mora biti nave-
den točen naslov pošiljatelja.

Ponudba pa je veljavna, če je prispela
pravočasno v skladu z zahtevami razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 12.
aprila 2000 ob 11. uri v prostorih načelnice
Upravne enote Slovenska Bistrica.

9.
10. Glavni pogoji finansiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni po prejemu
popolne dokumentacije (računa), ki je pod-
laga za izplačilo.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba mora vsebovati naslov ponudnika,
dokazilo o registraciji, dobavne roke in na-
ročeni material, jamstvo za kvalitetno po-
nudbo, tehnično in propagandno gradivo za
ponujeni material.

13. Datum do katerega ne morejo po-
nudniki umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo 24 ur pred javnim odpi-
ranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): kvali-
teta, cena, dobavni roki, način dobave -
način in roki plačila. Nepravilno, netočno
ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe
pisarniškega materiala bo naročnik upo-
števal pri ocenjevanju ponudb za izbiro po-
nudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 062/814-856 ali
041/751-906.

16., 17.
Upravna enota Slovenska Bistrica

Št. 05-39/3 Ob-22638
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, faks
065/129-6315.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: rekonstrukcija hidravlič-
nega pogona dvojnih kljukastih zapor-
nic na jezu HE Solkan.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za izvedbo ce-
lotne rekonstrukcije hidravlične opreme.

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

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

bava naj bi bila izvršena do začetka avgusta,
v avgustu naj bi se začela montažna dela.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.,
Erjavčeva 20, Nova Gorica, tel.
065/129-6310.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 20. 3. 2000 med 9. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št. 52000-601-24191, Agencija
za plačilni promet v višini 5.950 SIT (skupaj
z davkom na dodano vrednost).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, taj-
ništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 2000 ob
12. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjav-
čeva 20, Nova Gorica, prvo nadstropje, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od ponudbene vred-
nosti v obliki bančne garancije za resnost
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja, tekoče plačilo dav-
ščin, izjava o izpolnjevanju formalnih in teh-
ničnih pogojev s pooblastilom itd. Podrob-
neje so sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 6. 2000.

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

1. ponudbena cena 75%,
2. reference 20%,
3. garancijska doba 5%.

Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnejši.

Natančnejša opredelitev posameznega
merila je navedena 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” in št. objave v Uradnem listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa,
kontaktna oseba s strani naročnika je Oto-
kar Pavlin, tel. 065/129-6344 ali Gregor
Vidič.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 250-1/00 Ob-22639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira najugodnejšega
ponudnika brez omejitev.

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

trebno dobaviti: “videoendoskopska
oprema”;

– videokolonoskop – 2 kosa,
– videogastroskop – 1 kos,
– videoprocesor – 1 kos,
– voziček – 1 kos,
– varnostni ločilni element pri elektrore-

sekciji 1×,
– vakumska črpalka 1×,
z opcijami (15 ali 17 colski monitor, 1×

videorekorder, 1× videoprinter).
Ponujene naprave morajo biti kompati-

bilne.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora opremo dobaviti v celoti.

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

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Ulica
Padlih borcev 13a – tajništvo upravnih služb.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. april 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. april 2000 do
10.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. april 2000 ob 11. uri v sejni sobi uprav-
nih služb zavoda.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri kontaktnih osebah.

16., 17.
Splošna bolnišnica dr. Franca

Derganca Nova Gorica

Št. 3766-2/00 Ob-22640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, Koper, faks 066/285-102.

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

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

trebno dobaviti: čistila za nego, medicin-
ski material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,700.000 SIT.

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

četek 1. 5. 2000, zaključek 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 17. 3. 2000
do 12. ure po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, Koper. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečateni kuverti in
označene z napisom “Javni razpis – ponud-
ba za čistila, medicinski material – Ne odpi-
raj”. Na hrbtni strani ponudbe mora biti na-
veden točen naslov pošiljatelja. Ponudba je
veljavna, če je prispela pravočasno in ozna-
čena v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo 12. 4. 2000 ob
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8. uri na naslovu naročnika v mali jedilnici v
pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-
vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe, kot je navedeno 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 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen 1× mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite 5. 3. 2000 od 8. ure do 12.
ure na tel. 066/459-712.

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

čilo je bil objavljen dne 26. 11. 1999 pod
št. 3766-1, objava o izidu pa dne 3. 3.
2000.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 3765-2/00 Ob-22641
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, Koper, faks 066/285-102.

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

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,100.000 SIT.

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

četek 1. 5. 2000, zaključek 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 17. 3. 2000
do 12. ure po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, Koper. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečateni kuverti in
označene z napisom “Ponudba za živila in
material za prehrano – Ne odpiraj”. Na hrbt-
ni strani ponudbe mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja. Ponudba je veljavna, če
je prispela pravočasno in označena v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v torek 11. 4. 2000 ob
8. uri na naslovu naročnika v mali jedilnici v
pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-
vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe, kot je navedeno 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 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen 1× mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite 5. 3. 2000 od 8. ure do 12.
ure na tel. 066/459-712.

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

lo je bil objavljen dne 26. 11. 1999 pod št.
3765-1, objava o izidu pa dne 3. 3. 2000.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 8120/652/2000 Ob-22642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Pekre za DV 110
kV HE Vuhred – HE Ožbolt, RTP Kleče za
DV 220 kV Beričevo–Podlog in DV 220 kV
Beričevo–Kleče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava obešalnih mate-
rialov in kompozitnih izolatorjev za DV
110 kV HE Vuhred – HE Ožbolt, DV 220
kV Beričevo–Podlog in DV 220 kV Beri-
čevo–Kleče.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval dve delni ponudbi, in
sicer:

A) dobava obešalnega materiala,
B) dobava kompozitnih izolatorjev.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

39,400.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) 16,700.000 SIT,
B) 22,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (cena 15.000
SIT + DDV 2.850 SIT), virmansko nakazilo,
z oznako naziva javnega razpisa, na žiro
račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 4. 2000 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvora-
na D (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od orientacijske vredno-
sti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila 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 iz zadnje davčne napovedi (datuma izda-
je obrazcev BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje listi-
ne in njene overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,
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– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti, do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– reference ponudnika,
– vse ostale zahtevane dokumente, ki

so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– rok dobave opreme (5%),
– reference ponudnika za tovrstno opre-

mo na objektih 110 kV (15%),
– reference ponudnika za tovrstno opre-

mo na objektih 220 kV (15%).
(Navedena merila veljajo za vse tri delne

ponudbe.)
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika,
to je mag. Hailu Kifle, tel. 065/129-61-45
ali GSM 041/348-276.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 401-1/2000-60 Ob-22699
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana, faks
322-964.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitve za izbor najugodnejšega ponudnika za
oskrbo s pripravljenimi obroki hrane za
potrebe ZPKZ Ljubljana – oddelek Novo
mesto in oddelek Ig.

3. (a) Kraj dobave: izbrani dobavitelj bo
blago dobavljal na naslove naročnikov, in
sicer:

– ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto:
Jerebova 1, Novo mesto,

– ZPKZ Ljubljana, oddelek Ig: Ig 134, Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: okvirne potrebe po priprav-
ljenih obrokih hrane:

– oddelek Novo mesto: vsak dan večer-
ja, ob dela prostih dnevih (sobotah, nede-
ljah in praznikih) kosila in večerje, po dogo-
voru ob odsotnosti kuharja je potrebno pri-
praviti tudi kosila in večerje,

– oddelek Ig: vsak dan zajtrk, malico,
kosilo in večerjo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati za oskrbo
samo ene lokacije.

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

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

1. 7. 2000 do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi v tajništvu Za-
voda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti samo osebno s pi-
snim pooblastilom, vsak delovnik med 8. in
14. uro, do 24. 3. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je mogoče
predložiti osebno vsak delovni dan med 8.
in 14. uro, do 10. 4. 2000, v tajništvo
zavoda.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2000 ob
10. uri, na naslovu naročnika.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
na podlagi mesečnega zbirnika v roku 30
dni po prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne
kvalifikacije za izvajanje storitve, ki je pred-
met javnega razpisa.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zame-
njajo do poteka roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
ni merili za izbor sta oskrba obeh lokacij s
pripravljenimi obroki hrane in cena. Ob ena-
ki ceni pa veljajo še naslednja merila: druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku in
plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Stanislavu Pavliču,
tel. 3005-534 ali 3005-530.

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

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

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora

Ljubljana

Št. 091-5-1/00 Ob-22670
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks
061/321-755.

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

3. (a) Kraj  dobave:  Univerza  v  Ljub-
ljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mi-
krobiologijo in imunologijo, Zaloška 4,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: avtoklav za pripravo go-
jišč ter avtomatske linije za polnjenje
pripravljenega gojišča v petrijevke.

(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.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – taj-
ništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 50103-603-41175, sklic-
na številka: 010020030-5.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta, prevzemnik tajništvo, Vra-
zov trg 2, Ljubljana, z napisom “Ne odpiraj
– ponudba”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Univerza
v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: inštrumenti zavarovanja se ne zah-
tevajo.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
31. 3. 2000.

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

– tehnične zmožnosti ponujene opreme,
ocenjene na podlagi priložene tehnične do-
kumentacije in opisa opreme (40%),

– ponudbena cena (20%),
– servis in vzdrževanje (20%) – prednost

bodo imeli ponudniki, ki:
– imajo lasten servis ali pooblaščen

servis od proizvajalca,
– imajo nižjo ceno servisa in vzdrže-

vanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas,

– plačilni pogoji (10%) – prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo nudile najboljše pla-
čilne pogoje,
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– garancije, ki jih nudi ponudnik (10%) –
prednost bodo imele ponudbe, ki nudijo
daljšo garancijo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Milena Mramor, tel. 061/302-795.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 139/00 Ob-22707
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Koper, Kettejeva 13, 6001 Ko-
per, p.p. 773, tel. 066/21-310-11,
272-548, faks 066/272-548.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Koper:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13, Ko-

per,
– Enota Ribica, Ferrarska 17, Koper,
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,

Pobegi,
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper,
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Ko-

per,
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: predmet javnega naro-
čila je sukcesivna dobava živil in mate-
riala za prehrano po naslednjih skupinah
oziroma podskupinah z ocenjenimi vred-
nostmi:

A) sadje in zelenjava:
1. sadje – 5,150.000 SIT,
2. zelenjava – 4,450.000 SIT,

B) kruh in pekovsko pecivo – 3,800.000
SIT,

C) mlevski izdelki in testenine –
1,500.000 SIT,

D) meso in mesni izdelki – 10,750.000
SIT,

E) perutnina in perutninski izdelki –
1,100.000 SIT,

F) ribe – 1,750.000 SIT,
G) mleko in mlečni izdelki – 6,050.000

SIT,
H) jajca – 300.000 SIT,
I) splošno prehrambeno blago –

7,400.000 SIT,
J) sadni sokovi – 1,000.000 SIT,
K) zamrznjena zelenjava in zamrznjeni iz-

delki – 250.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko predloži ponudbo za celotno
naročilo ali samo za posamezno skupino
oziroma podskupino, vendar mora zagotav-
ljati 100% dobavo blaga v skupini oziroma
podskupini, za katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 43,500.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

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

mesecev – sukcesivno, od 1. 5. 2000 do
30. 4. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-

tec Koper, Koper, Kettejeva 13, uprava,
med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV), na žiro račun št.
51400-603-30741, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Koper, Kettejeva 13,
6001 Koper, p.p. 773, v zapečateni kuver-
ti, jasno označeno z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko objave v Uradnem
listu RS, ter z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 12. uri, Vrtec Koper, Kette-
jeva 13, Koper, v prostorih uprave vrtca.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 5% ponudbene vrednosti, z veljavnost-
jo do datuma veljavne ponudbe.

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 zavodih.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe po izteku roka za pred-
ložitev ponudb.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 21. 4. 2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisnega blaga ne zadrži izvršitve
sklepa pri ostalih skupinah blaga; kontaktna
oseba: Jerneja Sarič, Vrtec Koper, Ketteje-
va 13, 6000 Koper, tel./faks 066/272-548
ali tel. 066/21-310-11.

16., 17.
Vrtec Koper

Št. 1-0007/00 Ob-22708
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582.

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

3. (a) Kraj dobave: Rudnik Zagorje ob
Savi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup geodetske opre-
me v skladu s specifikacijo, navedeno v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko prijavi samo za celotno jav-
no naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,400.000 SIT.

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

nec meseca aprila 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
1410 Zagorje ob Savi, Jasna Marinšek (taj-
ništvo), tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu
naročnika pri Jasni Marinšek, od 27. 3.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
52720-601-18631, sklic na številko 9.250.
V znesku je vračunan 19% davek na doda-
no vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2000 ob 10. uri, Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Sa-
vi, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2000 in na-
vodil o izvrševanju proračuna ter v skladu z
določili iz razpisne dokumentacije.

11.
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: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki so registrirani za opravljanje to-
vrstne dejavnosti in naročniku lahko dobavijo
zahtevano blago, ki je predmet razpisa.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 3. 2000.

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

– cena – 30 točk,
– servisne storitve in dobava rezervnih

delov – 20 točk,
– reference s področja javnega naročila

– 20 točk,
– dobavni rok – 10 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– rok plačila in dodatne ugodnosti – 10

točk.
15., 16., 17.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 01256/00 Ob-22709
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
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10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

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

trebno dobaviti:
– dve službeni stanovanji v velikosti

70–80 m2,
– dve službeni stanovanji v velikosti

50–60 m2,
– štiri službena stanovanja v velikosti

60–70 m2.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

90,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 50% po podpisu po-
godbe, 50% do 31. 3. 2001.

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

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

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

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

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

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni, oziroma notarsko overjene
fotokopije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– oddaljenost od sedeža Pošte Sloveni-

je, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor – 30
točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 31. 3. 2000.

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

Št. 35100/0056/97 Ob-22710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, faks 061/731-035.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Jurija
Vege v Moravčah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobavitelj je dolžan dobavi-
ti: (A) opremo in inventar ter (B) učila in
ostale pripomočke za novogradnjo pri-
zidka in adaptacijo Osnovne šole Jurija
Vege v Moravčah.

Zaključni sklopi pod (A):
Pritličje novogradnje prizidka: hodnik, gar-

deroba, dve matični učilnici (1. razred), kabi-
net gospodinjstvo, učilnica gospodinjstvo.

I. Nadstropje novogradnje prizidka: ve-
trolov, podest, hodnik, kemija – biologija,
kabinet kemija – biologija, angleščina, kabi-
net tuji jeziki, matematika.

II. Nadstropje novogradnje prizidka: knjiž-
nica, kabinet knjižničar, hodnik, multimedij-
ska učilnica, kabinet multimedijske učilnice.

Galerija novogradnje prizidka: priprava
učiteljev, strokovna knjižnica, kabinet.

Oprema prostorov v adaptiranem delu:
kabinet fizika, učilnica fizika, tehnika 1 (stroj-
ni del), tehnika 2, tehnika 3, zbornica, go-
vorilnica.

Ocenjena vrednost naročila: 26 mio SIT.
Zaključni sklopi pod (B): avdiovizuelna

sredstva in ozvočenje, fizika, tehnični pouk,
kemija, biologija, matematika, učila in učni
pripomočki za nižjo stopnjo, angleški jezik,
nemški jezik, gospodinjstvo, računalniška
oprema.

Ocenjena vrednost naročila: 14 mio SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko odda ponudbo za oba zaključ-
na sklopa ali za posamezen zaključni sklop
(A) oziroma (B).

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

30. 7. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
Oddelek za komunalne dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsak delovni dan od pone-
deljka do petka, med 8. in 12. uro, proti
plačilu 20.000 SIT, na žiro račun
50120-630-810267, ali pri blagajni naroč-
nika, DDV je vključen v ceno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, 1251 Moravče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 2000 ob
13. uri, na naslovu naročnika Občina Morav-
če, Trg svobode 4, Moravče, v sejni sobi.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi opreme in učil z enim ali dvema ponud-
nikoma.

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: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo v skladu
z navodili, navedenimi v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17.
Občina Moravče

Št. 2-1015/00 Ob-22719
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-819.

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

3. (a) Kraj dobave: poslovni prostori v ob-
jektu Slovenskih železnic, d.d., Kopitarjeva
5, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niškega pohištva za poslovne prostore v
izmeri 600 m2, in sicer 20 pisarn, s sku-
paj 27 delovnimi mesti, sejno sobo in
čajno kuhinjo. Željena opremljenost pro-
storov in količina sta razvidni iz prilog v teh-
ničnem delu razpisne dokumentacije.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj naj ponudi predmet razpisa v celoti.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 5. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Lučka Jukič,
univ. dipl. inž. arh., tel. 061/29-14-611 ali
29-14-607.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 2000
do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT, z virmanom na žiro račun naročnika št.
50100-601-14744, ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115),
kjer tudi dobijo potrdilo o vplačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
predložene do 27. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura – Služba za nepremičnine, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana (soba 460).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000 ob
12. uri, v prostorih Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11 (IV. nadstropje, soba 476a).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora biti predložena bančna garancija v vi-
šini 10% ponujene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: lastna sredstva, plačilo
v 60 dneh po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih
navede v ponudbi ali v skupnem nastopu
(joint venture).

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti;

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo;

– imajo stalno zaposleno in pogodbeno
angažirano delovno silo;

– imajo pravočasno poravnane svoje ob-
veznosti do dobaviteljev blaga, podizvajal-
cev in kooperantov;

– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.

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

nudb 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): merila
za dodelitev so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Lučki
Jukič.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 59202-2/00-3/2 Ob-22721
1. Naročnik, poštni predal, številka tele-

faksa: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka, faks 0602/66-216.

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

3. (a) Kraj dobave: Podružnična OŠ Ka-
pla na Kozjaku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava in montaža opreme za Podruž-
nično OŠ Kapla.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katerega dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za dobavo in montažo
celotne razpisne opreme.

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

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

četek dobave in montaže opreme 10. julij
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave: do-
končanje montaže opreme 10. avgust 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvel-
ka, tel. 0602/66-215 (Dušan Tkalec).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po tej
objavi, vsak delovnik od 8. do 12. ure, po
predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR: 51860-630-25708, sklic na
št. 714199-59202-2, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 4 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podvelka, Podvelka
20, 2363 Podvelka, tajništvo, zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj – Ponudbo za opremo Po-
družnične OŠ Kapla“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 9. uri , Občina Podvelka,
Podvelka 20, 2363 Podvelka, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blagovni kredit dobavi-
telja za dobo enega leta.

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

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

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

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

– ponudbena cena s kreditiranjem ozi-
roma obresti – 80%,

– reference ponudnika – 10%,
– plačilni pogoji – 10%.
15. Morebitne druge informacije o nači-

nu: dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363
Podvelka, tel. 0602/66-215, faks
0602/66-216, (Dušan Tkalec), na osnovi
pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefak-
su, ki prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni
odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Občina Podvelka

Št. 108 Ob-22749
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 86000 litrov plinskega
olja za DG.

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

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

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

9. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: lo-
kalna nabava, Karmen Šebjan, tel.
0608/242-463.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

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

predložiti ponudbe: 6. 4. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: vložišče, Nuklearna elektrar-
na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 11. uri na naslovu Nuklear-
na elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, soba 223.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 3% ponudbene cene, velja 30
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 7. 4. 2000, do
8. ure.

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

– cena in plačilni pogoji – 40%,
– kvalifikacija, kvaliteta, razpoložljivost –

35%,
– reference ponudnika – 15%,
– finančna moč podjetja – 10%.
15., 16., 17.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-22800
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 061/131-23-27 in Občina Trbovlje,
Leninov trg 4, faks 0601/26-293.

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

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

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za Športno dvorano Polaj v Trbov-
ljah, in sicer:

A. športna oprema,
B. ostala oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga za vsako pozicijo
posebej (posebej pozicija A, posebej B, ali
obe poziciji A+B skupaj).

(č) Ocenjena vrednost naročila skupaj za
obe poziciji: 85,000.000 SIT.

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

A. športna oprema – 65,000.000 SIT,
B. ostala oprema – 20,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: maj

2000, željeni rok za montažo obešene opre-
me (koši, ločilne stene ipd.) 10. 5. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ru-
dis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420
Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dokumentacijo je potreb-
no plačilo 12.000 SIT na žiro račun št.
52700-601-10264.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 4. 2000 do 14.
ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in z navedbo predmeta naročila. Na ku-
verti mora biti popoln naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2000 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V, v
veliki sejni sobi.

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

ponudbe: ponudnik je dolžan priložiti po-
nudbi bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti razpisanih del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo izvedenih del bo
izvršeno v 60 dneh po prejemu s strani in-
ženiringa potrjenega računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 4. 2000.

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

– reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela v zadnjih petih letih maks.
20%,

– ponudbena cena maks. 40%,
– rok izvedbe maks. 15%,
– finančna sposobnost maks. 10%,
– atesti in garancijski roki maks. 15%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: so na voljo pri naročniku ali pooblašče-
nemu inženiringu, tj. Rudis, d.d., Trbovlje,
tel. 0601/26-222, int. 353.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 619/00 Ob-22858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/132-40-74.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 10.000 kom tonfrekvenč-
nih (MTK) sprejemnikov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 85,000.000 SIT.

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

godbeni stranki se dogovorita za sukcesiv-
no naročanje z dobavnim rokom največ 30
dni za posamezno naročilo in za obdobje
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave je v ro-
ku 30 dni od podpisa 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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago do 17. 3. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Javnega podjetja Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo davč-
ne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 10. 4. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov – Ne
odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega
podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

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

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

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

Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– ponudbeni predračun z rekapitualcijo,
– pisno izjavo o strinjanju z razpisnimi

pogoji,
– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-

rejši od 90 dni od te objave,
– pravnomočno odločbo-dovoljenje

upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– 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 te objave,

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

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 22 / 10. 3. 2000 / Stran 1869

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjava 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 opreme,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
tehničnega kadra,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva te objave.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference proizvajalca ponujene opre-

me, ki se še uporablja v Javnem podjetju
Elektro Ljubljana, d.d.,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov
elektrodistribucijskim podjetjem Slovenije,

– standard ISO razred 9000.
Upoštevane bodo preference za doma-

čega proizvajalca v višini 10%!
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 24. 3. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 8-88 Ob-22872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061-223-896.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: posodobitev krmilno-nad-
zornega sistema odrske tehnike v Gallu-
sovi dvorani – lučni vlaki, kar obsega do-
bavo opreme in storitev (razmerje približno
2:1). Obseg: izdelava projektne dokumen-
tacije, dobava merilnikov in krmilnikov, do-
bava računalniškega sistema za nadzor, do-
bava upravljalnih pultov, izdelava elektroin-
stalacij, dodelava na strojnih elementih, in-
ženiring, šolanje, uvajanje.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: iz-
delava dokumentacije poletje 2000, priče-
tek dobave opreme julija 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek montaže avgusta 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju, tel.

061/1767-179, faks 061/223-896, e-po-
šta: vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 13. 3. do 24. 3.
2000, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50100-603-41427. Ponudniki morajo
dvig dokumentacije napovedati vsaj dan prej.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 3. 2000, 10. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za posodobitev odrske
tehnike v Gallusovi dvorani– lučni vlaki“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000, 12. ura, sedež naročnika, sej-
na soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: proračunska sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahteva-
ne veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, izpolnjevanje
zahtev naročnika v utežnem razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. z dne 24. 9. 1999.

17.
Cankarjev dom, Ljubljana

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Ob-22906

V javnem razpisu za AC Lenart – Beltin-
ci, pododsek Vučja vas – Beltinci; začetna
gradbena dela, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 19/00 z dne 3. 3. 2000,

Ob-22374, se 4. (a) točka popravi in se
pravilno glasi:

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Le-
nart – Beltinci, pododsek Vučja vas – Bel-
tinci; začetna gradbena dela.

Sklop I. podvoz št. 807-3, 3-24, podvoz
št. 807-3, 3-25, podvoz št. 807-3, 3-26,
deviacija št. 807-3, 1-23 ter prestavitev
transportnega cevovoda ∅∅∅∅∅ 30 cm Mur-
ska Sobota – Beltinci;

Ocenjena vrednost je 650,000.000 SIT
Sklop II. nadvoz št. 807-3, 4-4 in devia-

cija št. 807-3, 1-20
Ocenjena vrednost je 250,000.000 SIT

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 01/2000 Ob-22584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OZG – OE ZD Kranj, Gosposvetska
c. 10, 4000 Kranj.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– gradbena dela pri adaptaciji RTG
oddelka, ocenjena vrednost del je
1,500.000 SIT,

– suhomontažna dela spuščenega
stropa, ocenjena vrednost del je
1,200.000 SIT,

– elektro dela, ocenjena vrednost del
je 875.000 SIT,

– obnovitev podov, ocenjena vrednost
del je 4,025.000 SIT,

– slikopleskarska dela, ocenjena vred-
nost del je 1,200.000 SIT,

– demontaža, dobava in montaža
grelnih elementov, ocenjena vrednost del
je 1,050.000 SIT,

– izdelava in postavitev opreme od-
delka (pohištvo), ocenjena vrednost del je
2,200.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo po
posameznem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 2000, dokončanje 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OZG
– Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, 4000 Kranj, Katarina Krišelj, tel.
064/282-101.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 3. do
24. 3. 2000 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51500-603-32725, z virmanom ali s po-
ložnico.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj, tajništvo (Mil-
ka Kern), tel. 064/28-20.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Kranj, Gosposvetska c. 10, II. nadstropje –
knjižnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne do-
kumentacije ali ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 4. 2000 do
10. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Milan Osterman, tel. 064/28-20.

17., 18.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Kranj

Št. 39/2000 Ob-22586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijski zavod Maribor, Vinarska uli-
ca 14, 2000 Maribor, tel. 062/228-490,
telefaks 062/219-482.

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

3. Kraj izvedbe del: Vinarska ulica 14,
Maribor, k.o. Krčevina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: II. faza
preureditev mansarde v objektu Kmetij-
skega zavoda, ocenjena vrednost
21,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvideno. Investi-
tor ima pravico soodločati pri izbiri podizva-
jalcev.

(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: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek april
2000 in dokončanje junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Maribor, 2000 Maribor, Vi-

narska ulica 14, Bojan Kogal, dipl. inž. gr.,
062/22-84-925, faks 062/219-482, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 3 do 22. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51800-601-15442, namen
nakazila: za razpisno dokumentacijo – preu-
reditev mansarde II. faza.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Kmetijski zavod Mari-
bor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in navedbo naročila “Javni razpis za uredi-
tev mansarde Kmetijskega zavoda – II. fa-
za” in polnim naslovom ponudnika na hrbtni
strani kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000, ob 11. uri, v sejni sobi Kme-
tijskega zavoda Maribor. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv za resnost ponudbe, v višini 5%
vrednosti naročila, z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal s pogodbo v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko pridobi podizvajalce sklad-
no s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
in tehnične ter finančne sposobnosti zahte-
vane v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponudbena cena: 40%,
– plačilni pogoji: 15%,
– reference ponudnika in podizvajalcev:

10%,
– finančna usposobljenost: 10%,
– garancija na kakovost izvršenih del:

5%,
– osebne reference kadrov: 5%,
– rok: 5%,
– dodatne ugodnosti: 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
istem naslovu kot dokumentacija na podla-
gi pisnih vprašanj po telefaksu, ki prispejo

v 5 dneh po objavi. Odgovori bodo posre-
dovani vsem, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo.

17., 18.
Kmetijski zavod Maribor

Št. 01-414-05-3/99 Ob-22587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 837-20-00, faks
861-091.

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

3. Kraj izvedbe del: grajski kompleks v
Ribnici.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: investicijsko
vzdrževalna dela na grajskem objektu v
Ribnici.

Ocenjena vrednost celote je
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 3. 5.
2000, zaključek 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Rib-
nica, Oddelek za okolje in prostor, kontakt-
na oseba Alojz Levstek, gr. teh., tel.
837-20-07.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 24. 3. 2000,
vsak delavni dan od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 10.000 SIT – plačilo z virmanom
na žiro račun Občine Ribnica, št.
51310-630-12019, s pripisom “razpisna
dokumentacija – grad Ribnica“ ali na blagaj-
ni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2000 do 10. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

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:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
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vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določene-
mu za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Občina Ribnica

Št. 351-36/2000 Ob-22585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270
Ormož, 062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va Osnovne šole Tomaž pri Ormožu.

Ocenjena vrednost znaša 140,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: maj–avgust
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

(c)
8. Datum in ura do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 12. 4. 2000 do 9. ure.
9. Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2000 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

13.
14. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 4. 2000.

16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
75%, rok 15%, garancija 10%.

17., 18., 19.
Občina Ormož

Št. 49/2000 Ob-22588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, telefon: 065/54-081,
faks 065/54-083.

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

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Mi-
ren-Kostanjevica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev, obnova in rekonstrukcija javne raz-
svetljave v Občini Miren-Kostanjevica.

Ocenjena vrednost celote: 15 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: april 2000, predvideni zaključek
del: maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, telefon: 065/54-081, faks:
065/54-083.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do vključno 20. marca 2000.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponud-
niki predložiti potrdilo o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila razpisne
dokumentacije znaša: 6.000 SIT, način
plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. aprila 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov Občina Miren-Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v originalu in v
zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem me-
stu: “Ne odpiraj – Ponudba za ureditev, ob-
novo in rekonstrukcijo javne razsvetljave v
Občini Miren-Kostanjevica“.

Ponudbe se lahko odda osebno na Ob-
činski upravi občine Miren-Kostanjevica ali
priporočeno po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb po potekalo dne 3. aprila
2000 ob 13. uri, v prostorih sejne sobe
Občine Miren-Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po opravljenih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom.

Naročnik si pridružuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom sklene pogodbo v okvi-
ru razpoložljivih sredstev občinskega prora-
čuna.

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

– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-
ljenju za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa,

– izjava, da ima ponudnik izpolnjene vse
finančne obveznosti in da firma ni v postop-
ku stečaja oziroma prisilne poravnave.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

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

– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši,

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obravnavane bodo samo ponudbe, ka-
tere bodo vsebovale vse podatke predpisa-
ne v javnem razpisu in razpisni dokumenta-
ciji in bodo predložene najkasneje do 3.
aprila 2000 do 12. ure.

17., 18.
Občina Miren-Kostanjevica

Št. 34401-0001/00-232 Ob-22607
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
067/41-361, telefaks 067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek lokalne ceste
LC 135100 Bubec–Posrtvica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija odseka lokalne ceste Bubec–
Posrtvica, I. faza; orientacijska vrednost
del je 25,000.000 SIT.

Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del:
– odvodnjavanje,
– zgornji ustroj.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: pričetek del april
2000, dokončanje del 30 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14,
kontaktna oseba Stanko Škrab, tel.
067/41-361, faks 067/41-284.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 13. 3. 2000 do 24. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – rekonstrukcija ce-
ste Bubec–Posrtvica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!” z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 5% od vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Plačevanje po situacijah z
zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve ra-
čuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnem orga-
nu ter odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3, ki niso
starejši od 30 dni, za samostojne podjetni-
ke potrjena davčna napoved za zadnje davč-
no obdobje in potrdilo o poravnavi davčnih
obveznosti),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cen, reference za po-
dobna dela, garancijski rok in garancija ka-

kovosti del, ostale ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da ne
izbere nikogar od ponudnikov.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 01/2000 Ob-22634
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijsko gozdarska zadruga Morav-
če, z.o.o., Vegova 7, 1251 Moravče, faks
061/731-214.

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

3. Kraj izvedbe del: agromelioracijsko
območje Limbarska gora in agromelioracij-
sko območje Gora pri Pečah v Občini Mo-
ravče na skupni površini 127,2 ha.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
agromelioracijska dela urejanja kmetij-
skih površin z bagrom, v ocenjeni vredno-
sti 21,900.000 SIT. Od tega agromeliora-
cijsko območje Limbarska gora 8,800.000
SIT in agromelioracijsko območje Gora pri
Pečah 13,100.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
ločeno za posamezno agromelioracijsko ob-
močje. Ponudnik se mora potegovati za oba
agromelioracijska območja.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sno varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe z MKGP, predvidoma aprila
2000, zaključek do 1. maja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: KGZ
Moravče, z.o.o., Vegova 7, 1251 Moravče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 3. 2000,
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na ŽR
KGZ Moravče, z.o.o., 50120-601-161945.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 3. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Moravče, z.o.o., Vegova 7, 1251 Mo-
ravče, s pripisom “Ne odpiraj – agromelio-
racija”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000 ob 11. uri, na sedežu KGZ
Moravče, z.o.o., Vegova 7, Moravče.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

plačila bodo opravljena po izstavljenih me-
sečnih situacijah, z rokom plačila 60 do 90
dni, oziroma glede na priliv sredstev MKGP.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bodo opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na podlagi pisnih zahtev na faks
061/731-214.

17., 18.
Kmetijsko gozdarska zadruga Moravče

Ob-22636
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Po-
stojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
vanje gozdnih cest na območju Občine
Postojna za obdobje 2000 do vključno
2002.

Ocenjena vrednost za leto 2000 je
16,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek po
podpisu pogodbe, zaključek december
2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Ivo Fon, tel. 067/280-784.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 24. 3.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, s položnico na
račun št. 52200-630-61215, Občina Po-
stojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, soba št. 07, v zape-
čateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba, vzdrževanje gozdnih cest Občine
Postojna”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri, Trg padlih borcev
5, sejna soba, Postojna.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti naročila za leto 2000.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo:

– sklenitev pogodbe,
– za preostalo obdobje (leto 2001 in

2002) bosta naročnik in izbrani ponudnik
dogovorila obseg, način financiranja in roke
za posamezno leto s posebnim aneksom
oziroma drugim dogovorjenim pravnim ak-
tom, predvsem glede na pogoje, ki jih bo
narekovala letna pogodba o sofinanciranju
ponujenih del med občino in Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
objave tega razpisa.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– roki izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru pridobljenih sred-
stev za vzdrževanje gozdnih cest, kar pa ne
daje ponudniku pravice do odškodnine.

17., 18.
Občina Postojna

Ob-22635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264
Bohinjska Bistrica.

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

3. Kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica, več-
namenska dvorana “Danica“.

(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

3.1. dobava in izdelava športnega
poda,

3.2. dobava športne opreme z
montažo,

3.3. dobava in izdelava plinskega
ogrevanja.

Skupna ocenjena vrednost: 23,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg in možnosti po-
tegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena oddaja del v celoti ali po
posameznih delih v skladu s 3. točko.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

6.1. Dobava in izdelava športnega po-
da in dobava športne opreme z montažo –
začetek del april/maj 2000, rok izvedbe 30
dni po podpisu pogodbe;

6.2. Dobava in izdelava plinskega
ogrevanja – začetek del september 2000,
rok izvedbe 30. dni po podpisu pogodbe

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na Občinski upravi obči-
ne Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, kontaktna oseba Dušan Vučko, tel.
064/721-861, faks 064/721-864.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 20.000 SIT ponudniki lah-
ko poravnajo na Občinski upravi občine Bo-
hinj (finance) oziroma z virmanom na račun
št. 51540-630-50267, s klicem na št.
00-714100-24.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinska uprava občine Bo-
hinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“ in
z navedbo predmeta naročila “Oprema za
večnamensko dvorano Danica“. Na kuverti
mora biti naveden popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 3. 2000
ob 11. uri na naslovu: Občinska uprava ob-
čine Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistri-
ca, sejna soba (II. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bianco menico s podpisanim pooblasti-
lom za izpolnitev. V primeru odstopa od po-
nudbe po opravljenem izboru si naročnik
pridržuje pravico vnovčiti menico v višini 5%
od vrednosti ponujenih del.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na občine in poračunava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in pogod-
bo. Naročnik bo 10% vrednosti pogodbe-
nih del zadržal do izpolnitve vseh pogodbe-
nih obveznosti izvajalca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo z posameznim po-
nudnikom za posamezna dela.

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

– da je pravna oseba registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik-posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da predloži BON 1, BON 2 oziroma
BON 3,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja razpisa-
nih del.

Zahteve in kaj mora ponudnik k ponudbi
predložiti so podrobneje navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 2000 od
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena za razpisana dela

maks. 50 točk,
– posebne ugodnosti maks. 40 točk,
– rok izvedbe razpisanih del maks. 30

točk,
– reference podjetja maks. 30 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim doseže-

nim številom točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
ponudniki na naslovu naročnika. Kontaktna
oseba Dušan Vučko, tel. 064/721-861 ali
GSM 041/414-848.

17., 18.
Občinska uprava občine Bohinj

Št. 41405/00013/2000 0400 01 Ob-22654
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, tel. 22010, faks 2201 293.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena obrtniška in instalacijska de-
la pri obnovi sanitarij v naslednjih ob-
jektih:

– Vrtec Jadvige Golež, Betnavska 100,
Maribor – ocenjena vrednost je 2,700.000
SIT,

– Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34a,
Maribor – ocenjena vrednost je 3,900.000
SIT,

– Vrtec Studenci, enota Radvanje, Gri-
zoldova 3, Maribor – ocenjena vrednost je
1,400.000 SIT,

– Vrtec Pobrežje, Cesta IX. divizije
14a, Maribor – ocenjena vrednost je
3,700.000 SIT,
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– Vrtec Tezno, enota Mezinček, Heroja
Nandeta 3, Maribor – ocenjena vrednost je
5,700.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja je predvidena
v enem sklopu ali posamično.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 2000, zaključek 25. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– VVZ Sanitarije”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene razpisne vrednosti. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 10. 4. 2000
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Ob-22694
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, 065/181-
930, faks 065/81-025 (za investitorja Ob-
čino Kobarid).

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

3. Kraj izvedbe del: Kobarid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
kanalizacije Kobarid. Ocenjena vrednost
celotnih razpisanih del: 90,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je maj 2000, dokončanja oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Komunala
Tolmin d.d. - tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – kanalizaci-
ja Kobarid “.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin d.d. – taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 11. 4. 2000 ob
12. uri na sedežu podjetja Komunala Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v znesku 5% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo do 30. 4. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 11. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji:
ponudbena cena, reference ponudnika,
reference odgovornih oseb, plačilni pogo-
ji, roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin d.d. – Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/18-19-30 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin, d.d.,

javno podjetje

Ob-22695
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, 065/181-930,
faks 065/81-025 (za investitorja Občino
Tolmin).

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

3. Kraj izvedbe del: Most na Soči.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja čistilne naprave Most na Soči. Oce-
njena vrednost celotnih razpisanih del:
70,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je maj 2000, dokončanja oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Komunala
Tolmin d.d. - tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – čistilna
Most na Soči“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin d.d. – taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 11. 4. 2000 ob
13. uri na sedežu podjetja Komunale Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v znesku 5% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo do 30. 4. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 11. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so natančneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji: ponudbe-
na cena, reference ponudnika, reference
odgovornih oseb, plačilni pogoji, roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin d.d. – Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin, d.d.,

javno podjetje

Ob-22696
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, 065/18-19-30,
faks 065/81-025 (za investitorja Občino Bo-
vec).

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

3. Kraj izvedbe del: Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
kanalizacije Bovec. Ocenjena vrednost ce-
lotnih razpisanih del: 85,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je maj 2000, dokončanja oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Komunala

Tolmin d.d. - tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 25. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija – kanalizaci-
ja Bovec“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 11. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin d.d. – taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 11. 4. 2000 ob
11. uri, na sedežu podjetja Komunala Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v znesku 5% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo do 30. 4. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 11. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji: po-
nudbena cena, reference ponudnika,
reference odgovornih oseb, plačilni pogo-
ji, roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin d.d. – Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/18-19-30 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin, d.d.,

javno podjetje

Št. 35300-0012/00 Ob-22700
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Blance z
okolico.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega sistema Blanca – II.
faza; gradbena in elektro dela.

Skupna ocenjena vrednost del: 35 mio
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja se II. faza v celoti.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek: takoj po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje: 30. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor – Robert Kaše,
referent za ceste in komunalo, Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na ŽR št.
51610-630-13058 Občina Sevnica, sklic-
na številka 35300-0012-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2000 ob 11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor
– Robert Kaše, referent za ceste in komu-
nalo, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarna – bivša kopirnica na trgu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000, ob 12. uri, Občina Sevnica (sej-
na soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od po-
nudbene vrednosti.

Veljati mora do 1. 6. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba z registrirano dejav-
nostjo za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference na področju gradnje in vzdr-

ževanja vodovodnih sistemov,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Sevnica
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Št. 364-18/00-0405 Ob-22701
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
neopremljenih poslovnih prostorov v
skupni izmeri 340 m2 za potrebe Sodni-
ka za prekrške v Kopru. Ocenjena vred-
nost nakupa za celoto je 110,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi:
– že zgrajeno nepremičnino,
– nepremičnino v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: najkasneje julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, soba II/68, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, oziroma Anton Gru-
den, tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 3. 2000
med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 4. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v
primeru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 12. uri v prostorih RS, Mi-
nistrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe;

b) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo prevzetih obvezno-
sti v višini 5% pogodbene vrednosti. Garanci-
ja mora veljati še tri mesece in en dan po
izvršeni primopredaji poslovnih prostorov;

c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo kot jamstvo za odpravo stvarnih na-
pak v višini 5% pogodbene vrednosti. Rok
trajanja garancije za že zgrajene objekte je
šest mesecev in en dan od dneva primopre-
daje. Rok trajanja garancije za objekte v
gradnji je za en dan daljši kot je jamčevalni
rok za stvarne napake glede na določila
zakona o obligacijskih razmerjih in roke do-
ločene v pogodbi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

kupnina se bo poravnavala po mesečnih
situacijah v skladu s planom izvajanja del, ki
je obvezna priloga pogodbe, v roku 60 do
90 dni po prejemu in potrditvi mesečnih
situacij s strani kupca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 120 dni po datumu odpira-
nja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so:

1. lokacijska ustreznost (v celoti, del-
no, ne ustreza):

– lokacija je v bližini sodne stavbe v
Kopru – do 10 točk,

2. ustreznost poslovnih prostorov po
dodatnih merilih (v celoti, delno, ne ust-
reza):

– odgovarjajoča velikost prostorov –
do 10 točk,

– odgovarjajoče število in namem-
bnost prostorov – do 10 točk,

– odgovarjajoča finalna obdelava pro-
storov – do 10 točk,

– odgovarjajoča opremljenost prosto-
vo z instalacijami – do 10 točk,

– odgovarjajoče število parkirnih mest
in garaž – do 10 točk,

3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku:

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di naročniku – do 5 točk;

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

4. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pom-
noži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dob-
ljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.

Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izlo-
čene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravna-
vajo po določilih četrtega in petega odstav-
ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki doseže najvišji rezultat po vseh vred-
notenjih po posameznih variantah.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: RS, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

17., 18.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 364-17/00-0405 Ob-22702
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
neopremljenih poslovnih prostorov v
skupni izmeri 190 m2 za potrebe Sodni-
ka za prekrške v Kopru. Ocenjena vred-
nost nakupa za celoto je 62,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi:
– že zgrajeno nepremičnino,
– nepremičnino v gradnji.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: najkasneje julij
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, soba II/68, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, oziroma Anton Gru-
den, tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 3. 2000
med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 4. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v
primeru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 10. uri v prostorih RS, Mi-
nistrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe;

b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti v višini 5% pogodbene vrednosti.
Garancija mora veljati še tri mesece in en
dan po izvršeni primopredaji poslovnih pro-
storov;

c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo kot jamstvo za odpravo stvarnih na-
pak v višini 5% pogodbene vrednosti. Rok
trajanja garancije za že zgrajene objekte je
šest mesecev in en dan od dneva primopre-
daje. Rok trajanja garancije za objekte v
gradnji je za en dan daljši kot je jamčevalni
rok za stvarne napake glede na določila
zakona o obligacijskih razmerjih in roke do-
ločene v pogodbi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kupnina se bo poravnavala po mesečnih
situacijah v skladu s planom izvajanja del, ki
je obvezna priloga pogodbe, v roku 60 do
90 dni po prejemu in potrditvi mesečnih
situacij s strani kupca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 120 dni po datumu odpira-
nja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so:

1. lokacijska ustreznost (v celoti, del-
no, ne ustreza):

– lokacija je v bližini sodne stavbe v
Kopru – do 10 točk,

2. ustreznost poslovnih prostorov po
dodatnih merilih (v celoti, delno, ne ust-
reza):

– odgovarjajoča velikost prostorov –
do 10 točk,

– odgovarjajoče število in namem-
bnost prostorov – do 10 točk,

– odgovarjajoča finalna obdelava pro-
storov – do 10 točk,

– odgovarjajoča opremljenost prosto-
vo z instalacijami – do 10 točk,

– odgovarjajoče število parkirnih mest
in garaž – do 10 točk,

3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku:

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di naročniku – do 5 točk;

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 3. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

4. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pom-
noži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s števi-
lom 100.

Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izlo-
čene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravna-
vajo po določilih četrtega in petega odstav-
ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki doseže najvišji rezultat po vseh vred-
notenjih po posameznih variantah.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Tadej
Weilguny, tel. 061/178-54-25, faks
061/178-55-96.

17., 18.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 34404-3/00 Ob-22706
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
821-133.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta
406060, Šmarje–Dvor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija I. etape lokalne ceste (LC –
406060) Šmarje–Dvor, z regulacijo

Dvorskega potoka in izgradnjo fekalne-
ga kanala ter gradnja dveh premostitve-
nih objektov.

Dolžina prenovljene ceste: 840 m,
Širina voznega pasu 2 × 2 m.
Ocenjena vrednost del: 80,000.000

SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: maj
2000, dokončanje del: julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Oddelek za okolje in prostor, Peter Planin-
šek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 3. 2000
do 30. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
z virmanskim nakazilom na račun št.
50730-630-10189.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za rekonstrukcijo I. etape lokalne ceste
Šmarje–Dvor”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri, Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sred-
stev. Ugodni plačilni pogoji so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
priložiti dokumentacijo in izpolniti obrazce
zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglav-
je 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena 60 točk,
– reference ponudnika 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– rok dokončanja del 5 točk,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

5 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Šmarje pri Jelšah, Peter Pla-
ninšek, 821-778, 821-038.

17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-22726
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Verovško-
va 62.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena sanacija fasade črpališča Toš, oce-
njena vrednost del 70,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del po sklopih
ni možna.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po tehnološkem
elaboratu in razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v ponudbi ne sme po-
nuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je maj 2000, predvideno dokon-
čanje del je največ 90 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, tajništvo sektorja da-
ljinskega ogrevanja, soba I 35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Znesek se na-
kaže na račun Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s
sklicem na št. 05-00. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Eneregetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti oseb-
no na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
v tajništvo sektorja daljinskega ogrevanja,
soba I 35. Kuverte morajo biti opreljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 4. 2000 ob 12.
uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti, kar znaša
3,500.000 SIT z veljavnostjo do 5. 7. 2000.



Stran 1878 / Št. 22 / 10. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi predujma, obračun se
opravi v obliki mesečnih situacij in končne
situacije. Začasne mesečne situacije in
končno situacijo bo naročnik plačal v ponu-
jenem roku, šteto od dneva uradno eviden-
tiranega prejema situacije v svojem vložišču.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo  umakniti  ponudbe:  ponudnik  sme
umakniti ponudbo do 11. 4. 2000 do
10. ure.

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

Izločitvena: finančno stanje, zaposleni,
oprema, kontrola kakovosti, reference.

Ostala merila: ponudbena cena 80%,
materiali 10%, rok plačila 5%, garancijski
rok 5%.

16., 17., 18.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Ob-22727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje, tel.
063/485-000, faks 063/492-44 61.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, Trnoveljska
cesta 2.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va nosilnih, obodnih in pregradnih sten
ter fasada z okni in vrati na objektu “B”.

Ocenjena vrednost del 37,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudbo ponudi le
po popisu del iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 30. 4.
2000, dokončanje 15. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sklad
za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg Celj-
skih kenzov 8, Celje, tel. 063/485-000.
Kontaktna oseba: Renata Poteko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 3. 2000
do 25. 3. 2000, med 8. in 11. uro, z doka-
zilom o plačilu zneska za razpisno doku-
mentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom na
žiro račun 50700-652-25498 za JN.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Sklad za razvoj obrti in pod-

jetništva Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3000
Celje, I. nadstropje, pisarna št. 16; v zape-
čateni kuverti, jasno označeni z napisom:
“Ponudba – Ne odpiraj!”, z navedbo “javni
razpis – Gradbena dela na objektu B”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 11. uri na sedežu Sklada
za razvoj obrti in podjetništva, Trg celjskih
knezov 8, Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ponudbene cene, ki mora ve-
ljati še 45 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 4. 2000.

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

16., 17., 18.
Sklad za razvoj obrti in podjetništva

Celje

Št. 001-65/00 Ob-22728
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Osilnica, Osilnica 16, 1337
Osilnica, telefaks 061/801-505.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Osilnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vodovoda Sela–Osilnica – 2. faza.

Ocenjena vrednost celote: 30,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddala
kot celota enemu izvajalcu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena. Projektna do-
kumentacija je že izdelana.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek in
obseg del je po dogovoru in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi. Dokončanje del je
vezano na rekonstrukcijo cestne povezave
Osilnica–Kočevska Reka.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Osilnica,Osilnica 16, Osilnica, tel. in
telefaks 061/801-505, kontaktni osebi:
Sanda Žurga in Antun Volf.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 13. 3. 2000 do
17. 3. 2000 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vri-
manom na račun št. 51300-630-10035,
Občina Osilnica, s pripisom “stroški razpi-
sne dokumentacije”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 3. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Osilnica, Osilnica
16, 1337 Osilnica.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izvajanje gradbenih del –
Obnova vodovoda Sela–Osilnica – 2. faza
Ne odpiraj” in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 31. 3.
2000 ob 11. uri na naslovu: Občina Osilni-
ca, 16, Osilnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela se plačujejo na podlagi zača-
snih situacij in končne situacije. Začasna
situacija in končna situacija se izstavijo na-
podlagi izvedenih dejanskih količin pogod-
benih del in pogodbenih cen.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi predložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija, ki jo dvigne pri
naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe.

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

– najugodnejša ponudbena cena vključ-
no z DDV 60%,

– najugodnejši plačilni pogoji 20%,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok

10%,
– dodatne ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Občina Osilnica, Osilnica 16,
Osilnica. Kontaktni osebi: Sanda Žurga in
Antun Volf.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih primerov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Osilnica
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Št. 344-3/00 Ob-22729
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: posamezni odseki
lokalnih in krajevnih cest v krajevnih skup-
nostih Občine Grosuplje, ki bodo dokonč-
no opredeljeni s sprejetjem proračuna Ob-
čine Grosuplje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojno
in ročno asfaltiranje in preplastitev po-
sameznih odsekov cest ter postavljanje
prometne signalizacije.

Skupna dolžina vseh odsekov je približ-
no 10 km.

Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

34,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela po posameznih postavkah,
ki so predmet javnega naročila, v celoti.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz 4.(a) točke.

(c)
5. (a) 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: predviden čas
začetka izvajanja del je maj 2000, končanje
pa predvidoma v decembru 2000, v prime-
ru da se vsa dela ne bodo opravila do konca
leta 2000 pa se bodo dokončala do konca
meseca maja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infrastruk-
turo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajništvu
urada pri Poloni Jerlah, kontaktna oseba Ma-
rina Štrus, tel. 061/761-211 int. 270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 11. 4. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 21. 4. 2000, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslo-
va ponudnika in z oznako “Ponudba: asfalti-
ranje 2000 – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bo-
do poslane po pošti ali dostavljene po pre-
teku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil
in neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II (soba št.

224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpipranju 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% ponudbene vrendosti,
ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma
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 generalne
gradbene pogodbe in aneksov za vsak po-
samezni odsek ceste.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 4. 2000 po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, usposobljenost in sposobnost
za izvedbo del, reference pri izvajanju to-
vrstnih del ter način plačila in fiksnost cen.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ponudbeno ceno je
40 točk, za usposobljenost in sposobnost
20 točk, za reference pri izvajanju tovrstnih
del 30 točk ter za način plačila in fiksnost
cen 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom podpisal šele po sprejetju pro-
računa Občine Grosuplje za leto 2000. Na-
ročnik si pridržuje tudi pravico naročiti manj-
ši obseg del od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje stroškov po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz te-
ga naslova.

17., 18.
Občina Grosuplje

Št. 51/00 Ob-22730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I, tel.
300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Kraj izvedbe del: Tržnica Bežigrad,
Linhartov podhod 39, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba prezračevanja in hladilnega sistema
z vgraditvijo hladilnega agregata za trž-

ne prostore v suterenu tržnice Bežigrad,
Ljubljana, Linhartov podhod 39. Ocenje-
na vrednost naročila znaša 18,545.000 SIT.
Upoštevale se bodo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela.

(b), (c)
Projekt za hlajenje prostorov: izdelan.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 10. 5. 2000, čas dokončanja del
20. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopitarjeva ul. 2/I, od 15. 3. do 4. 4.
2000, v času od 8. do 12. ure v tajništvu
podjetja, soba št. 9. Kontaktna oseba za
posredovanje informacij je Jože Simonič,
tel. 300-12-40, faks 1327-171.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca, na račun št. 50100-601-131251, JP
Ljubljanske tržnice, d.o.o., z namenom na-
kazila: “pristojbina za razpis izvedbe prezra-
čevanja in hlajenja prostorov na tržnici Beži-
grad, Linhartov podhod 39, Ljubljana”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 13. uri, Javno podjetje Ljub-
ljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarje-
va 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti razpi-
sa, ki mora biti izdan pri ustrezni bančni
instituciji Republike Slovenije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: cene morajo biti obračunane po siste-
mu “cena na enoto mere” in morajo biti
fiksne do dokončanja del. Izvedena dela
se obračunavajo z začasnimi situacijami in
končno situacijo na podlagi dejansko izve-
denih količin.

Ponudnik mora navesti ali zahteva plači-
lo avansa pred začetkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora predlo-
žiti vzorec podpisane pogodbe s ponudbe-
nim predračunom.

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

Ponudnik mora izpolnjevati sledeče po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja kamor spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben,
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– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbi-
ri najugodnejše ponudbe bodo upoštevana
sledeča merila:

– cena: 60%,
– garancija: 20%,
– reference: 20%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– zapečatene ovojnice morajo biti jasno

označene z napisom “Ponudbe – Ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa z
navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen naslov odpo-
šiljatelja,

– dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopi-
tarjeva 2, Ljubljana, tel. 300-12-40, I. nad-
stropje,

– skupni ogled prostorov, v katerih se
bodo izvajala razpisana dela je 20. 3. 2000
ob 9.30 na tržnici Bežigrad, Ljubljana, Lin-
hartov podhod 39. Interesenti ogleda se
javijo ob 9. uri na sedežu JP Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera o naročilu ni bila objav-
ljena.

18.
Javno podjetje Ljubljanske tržnice,

d.o.o., Ljubljana

Št. 51/00 Ob-22731
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I, tel.
300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Kraj izvedbe del: Tržnica Bežigrad,
Linhartov podhod 39, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba prenove obstoječih dveh lokalov v tri
lokale za prodajo živil v prostorih tržnice
v suterenu na tržnici Bežigrad, Ljublja-
na, Linhartov podhod 39. Ocenjena vred-
nost naročila znaša 30,000.000 SIT. Upo-
števale se bodo samo ponudbe, ki bodo
vsebovale vsa razpisana dela.

(b), (c)
Projekt za hlajenje prostorov: izdelan.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 10. 5. 2000, čas dokončanja del
20. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopitarjeva ul. 2/I, od 15. 3. do 4. 4.
2000, v času od 8. do 12. ure v tajništvu

podjetja, soba št. 9. Kontaktna oseba za
posredovanje informacij je Jože Simonič,
tel. 300-12-40, faks 1327-171.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 5.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca, na račun št. 50100-601-131251, JP
Ljubljanske tržnice, d.o.o., z namenom na-
kazila: “pristojbina za razpis izvedbe grad-
beno obrtniških del, prenova obstoječih lo-
kalov na tržnici Bežigrad, Linhartov podhod
39, Ljubljana”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 4. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 11. uri, Javno podjetje Ljub-
ljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarje-
va 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti razpi-
sa, ki mora biti izdan pri ustrezni bančni
instituciji Republike Slovenije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: cene
morajo biti obračunane po sistemu “cena na
enoto mere” in morajo biti fiksne do dokon-
čanja del. Izvedena dela se obračunavajo z
začasnimi situacijami in končno situacijo na
podlagi dejansko izvedenih količin.

Ponudnik mora navesti ali zahteva plači-
lo avansa pred začetkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora predlo-
žiti vzorec podpisane pogodbe s ponudbe-
nim predračunom.

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

Ponudnik mora izpolnjevati sledeče po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja kamor spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben,
– da ima reference in zadostne proste

tehnične zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave, v

stečajnem ali likvidacijskem postopku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbi-
ri najugodnejše ponudbe bodo upoštevana
sledeča merila:

– cena: 60%,
– garancija: 20%,
– reference: 20%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudbe – Ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa z
navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen naslov odpo-
šiljatelja,

– dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopi-
tarjeva 2, Ljubljana, tel. 300-12-40, I. nad-
stropje,

– skupni ogled prostorov, v katerih se
bodo izvajala razpisana dela je 20. 3. 2000
ob 11.30 na tržnici Bežigrad, Ljubljana,
Linhartov podhod 39. Interesenti ogleda
se javijo ob 11. uri, na sedežu JP Ljub-
ljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitar-
jeva 2.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera o naročilu ni bila objav-
ljena.

18.
Javno podjetje Ljubljanske tržnice,

d.o.o., Ljubljana

Št. 344-04-1/2000 Ob-22765
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zavrč.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Za-
vrč na lokacijah odsekov cest.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) LC 483-030 Turški vrh–Drenovec
dolžina 4100 in širina 3,00 + 2,05; orien-
tacijska vrednost 65,000.000 SIT;

B) JP Škrinjar–Kristovič dolžina 250
in širina 2,50 + 2 × 0,50; orientacijska
vrednost 10,500.000 SIT;

C) LC 483 020 Turški vrh–Korenjak
dolžina 1100 m in širina 3,00 + 2 ×
0,50; orientacijska vrednost 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: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
3. 5. 2000, dokončanje: 10. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zavrč, vsak dan od 8. do 15. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT virmansko na-
kazilo na ŽR račun št. 52400-630-20790,
DDV je upoštevan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2000 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2000 ob 12. uri na sedežu Občine
Zavrč, Zavrč 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov ni, naročnik bo plačeval storitev na
izstavljene začasne in končne obračunske
situacije s plačilnim rokom 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse oblike so v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 4. 2000 od
12. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Zavrč

Št. 6400-8/99 Ob-22796
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega  odreda  2,  1386  Stari  trg
pri Ložu, tel. 061/705-78-08, faks
061/707-805.

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

3. Kraj izvedbe del: Stari trg pri Ložu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja glasbene šole v mansardi OŠ.

Ocenjena vrednost vseh del je
20,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del glede na viši-
no pridobljenih sredstev. V tem primeru iz-
vajalec ni upravičen do odškodnine.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
skladu s sklenjeno pogodbo in operativnimi
plani do 30. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Loška dolina, Helena Avsec, Cesta No-
tranjskega odreda 2, Stari trg, tel.
061/70-57-808, faks 061/061/70-57-805,
kontaktna oseba Nevenka Glažar, gr. inž.,
vsak dan od 7. do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-

tacije v višini 5.000 SIT (pokritje materialnih
stroškov) je potrebno nakazati na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 10. 4.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj – Izgradnja glasbe-
ne šole”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 10. uri na sedežu Občine
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 5% od ocenjene
vrednosti investicije, veljavnost 90 dni od
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposob-
nosti, poravnanih obveznosti in zakonitem
poslovanju; zagotovila o kadrih, opremlje-
nosti in prostih kapacitetah potrebnih za iz-
vedbo naročila in drugi pogoji, določeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 4. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natanč-
neje so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji, izhodišča pa bodo: možnost kreditira-
nja, ponujena cena, rok izvedbe, reference
in ostale ugodnosti.

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

17., 18.
Občina Loška dolina

Št. 005-1/00-100 Ob-22816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks. št.
063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Ulica Skladateljev
Ipavcev 19a, Šentjur.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: ureditev sta-
novanj v stanovanjski hiši Skladateljev

Ipavcev 19 a, Šentjur, v ocenjeni vredno-
sti na 28,000.000 SIT za celotna razpisana
dela. Naročnik lahko odda dela kot celoto
ali posamezne sklope v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: 20. 5. 2000,
zaključek del: 15. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur, kontaktna oseba:
Marjana Mastnak, soba št. 45, telefon št.
063/743-215, int. 243; telefaks št.
063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Šentjur pri Celju, tajništvo župana, Mestni
trg 10, soba št. 42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 4. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, II. nadstr. soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% od ocenjene vredno-
sti del. Veljavnost 30 dni po pravnomočnem
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije v zvezi z javnim naročilom
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so na voljo vsak delovni dan od 7. do 9.
ure, po predhodnem dogovoru s kontaktno
osebo javnega naročila, Marjano Mastnak,
prav., telefon 063/743-215, int. 243.

Dela se bodo oddala, v kolikor bodo
pridobljena kreditna sredstva Stanovanjske-
ga sklada Republike Slovenije.

Stanovanjski sklad
Občine Šentjur pri Celju

Št. 002-01/2000-153 Ob-22817
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Križevci, kontaktna oseba:
Vida Štrakl, Križevci 11, Križevci pri Ljuto-
meru, tel.069/888-140 faks 069/87-031.

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

3. Kraj izvedbe: Stara Nova vas – Bunča-
ni – Veržej.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba asfalterske prevleke na cesti Šalinci
– Veržej – Stara Nova vas odsek – Ver-
žej – Stara Nova vas.

Ocenjena vrednost del: 60,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (c)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del: junij – julij – avgust.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru tel. 069/888-140.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT št. bančnega računa :
51930-630-76251.

8. (a) Datum ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. april 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru v zapečatenih
kuvertah z pripisom “javni razpis za asfalter-
sko prevleko cesta Veržej – Stara Nova vas“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. april 2000 ob 12. uri, Občina Križevci,
Križevci 11, Križevci pri Ljutomeru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponude, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.d., d.o.o., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. april 2000.

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

– ponudbena cena 45%,
– plačilni pogoji 35% možnost kreditira-

nja,
– reference 20%.
16., 17., 18.

Občina Križevci

Št. 344-04/2000 Ob-22818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Veržej, kontaktna oseba: Dra-
go Legen župan GSM O41 781-477 in Vi-
da Štrakl, Bratstva in enotnosti 8, Veržej,
tel. 069/888-140 faks: 069/87-031.

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

3. Kraj izvedbe: Banovci - Križevci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba asfalterske prevleke na cesti Banov-
ci - Križevci.

Ocenjena vrednost del: 15.000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del: junij – julij – avgust.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Križevci, Križevci 11, Križevci pri Ljuto-
meru tel. 069/888-140.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, št. bančnega računa:
51930-630-76251.

8. (a)Datum ura do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 26. april 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru v zapečatenih
kuvertah z pripisom “javni razpis za asfalter-
sko prevleko cesta Banovci - Križevci“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. april 2000 ob 12. uri, Občina Križevci,
Križevci 11, Križevci pri Ljutomeru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponude, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11.Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.d., d.o.o., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. april 2000.

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

– ponudbena cena 45%,
– plačilni pogoji 35% možnost kreditira-

nja,
– reference 20%.
16., 17., 18.

Občina Veržej

Št. 01/00 Ob-22852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorenja vas-Poljane, Poljan-
ska c. 87, 4224 Gorenja vas, faks
064/681-537.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Gorenja
vas-Poljane.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na gozdnih cestah na območ-
ju Občine Gorenja vas-Poljane; ocenjena
vrednost del: 6,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
maj 2000, dokončanje del: september
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
OKGI, Polde Oblak, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica, ŽR 51510-630-0050225.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2000, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas,
Nadiževec Anica – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2000 ob 12.15 v Občini Gorenja
vas-Poljane, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica z menično izjavo za 10% ponudbe-
ne vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: izplačevanje situacij v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila;

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 6. 2000.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoji),

– druga merila določena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila ponudniki prejmejo
na sedežu ZGS KE Poljane, tel.
064/685-135 (inž. Bogo Žun) vsk delovni
dan od 7. do 8. ure, kjer je istočasno “na
vpogled” karta gozdnih prometnic.

17., 18.
Občina Gorenja vas-Poljane

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

Preklic
Ob-22655

Preklicujemo javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za meritve nosilnosti s
FWD na G in R cestah v RS, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne 25. 2.
2000, Št. 011-04-8/00, Ob-22037.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-22821

V javnem razpisu za izbiro dobaviteljev
živil in rezanega cvetja za potrebe Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 16-17 z
dne 25. 2. 2000 se 11. točka pravilno
glasi:

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 3. 2000
ob 9. uri, na naslovu Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,
velika sejna soba.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 81 Ob-22581
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204
Golnik, 064/469-442.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov in
spremstva bolnikov (18,000.000 SIT).

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudniki bodo morali pred-
ložiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje navedene dejav-
nosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokovne kvalifikacije mo-
rajo biti navedene.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od maja 2000 do
maja 2001 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, uprava bolnišnice,
Romana Potočnik, 064/469-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 3. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije, na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik, taj-
ništvo uprave, Ksenija Podržaj,
064/469-441.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za fizično varovanje, receptorska dela
in obhodna varovanja objektov Bolnišnice
Golnik-KOPA” in z navedbo številke objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 4.
2000 ob 12. uri, v sejni sobi na upravi
bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204
Golnik.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena
za čas enega leta.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: opredeljeno v splošnih in posebnih
razpisnih pogojih naročnika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svojih ponudb ne morejo umakniti od
10. 4. 2000 od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (50%), plačilni pogoji in rok
plačila (10%), reference (30%), certifikat
kakovosti (10%).

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pi-
sno zahtevo ponudnikov.

19., 20.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 46 Ob-22583
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RTC Žičnice Kranjska Gora, Bo-
rovška cesta 103/a, Kranjska Gora, tel.
064/881-414.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja štirisedežne
žičnice Dolenčev rut.

Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kranjska Gora, smu-
čišča, Dolenčev rut.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic:

a) – gradbeništvo, strojništvo,
b) – v skladu z razpisno dokumentacijo,
c) – izpolniti razpisno dokumentacijo.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: lahko se ponudi sklop
pod a, b, c in d.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta za garaž-
ni del (beton ali jeklo).

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek gradnje ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje grad-
nje 11. 8. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projektivno podjetje Kranj, p.o., Bleiwei-
sova cesta 6, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 5.000 SIT. Plačati na žiro račun Pro-
jektivnega podjetja Kranj, p.o., št.
51500-601-10222, odprtega pri Gorenj-
ski banki, d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 31. 3. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RTC Žičnice Kranjska
Gora, Borovška cesta 103/a, 4280 Kranj-
ska Gora, v tajništvo RTC.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 31. 3. 2000
ob 11. uri v prostorih RTC Kranjska Gora,
Borovška cesta 103/a, Kranjska Gora.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
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na: garancija v višini 15% ponujene oce-
njene vrednosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji financi-
ranja so predstavljeni v razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 3. 2000
ob 11. uri.

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

– skladnost ponudbe z razpisnimi po-
goji: 5%.

– ponudbena cena in plačilni pogoji:
75%,

– reference ponudnika: 15%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti: 5%,
– morebitne dodatne ugodnosti: 0%.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba je Božena Kokalj, tel.
064/381-0223, od 9. do 12. ure v delov-
nih dnevih.

19., 20.
RTC Žičnice Kranjska Gora

Št. 34401/5/00 Ob-22632
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Laško, Mestna ulica 2,
3270 Laško, faks 063/731-769.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava, dobava in po-
stavitev:

1. usmerjevalnih tabel za pomem-
bnejše objekte, institucije,

2. smerokazov za označevanje
ulic, podjetij,

3. stebrov za zastave.
Ocenjena vrednost naročila je 8 mio

SIT.
4. Kraj izvedbe: mesto Laško.
5. (a), (b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifi-
kacije osebja odgovornega za izvedbo sto-
ritve: ponudniki morajo v ponudbi navesti
strokovno  kvalifikacijo  osebja  odgovor-
nega za izvedbo storitve, njihove referen-
ce ter pravno formalno registracijo pravne
osebe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se ne morejo
potegovati samo za del storitve. Naročnik
bo izbral za vse tri sklope enega izvajalca
storitve.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: maj 2000, dokon-
čanje storitve: leto 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je moč dobiti na na-
slovu: Občina Laško, tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Mestna ulica 2,
3270 Laško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po predhodni te-
lefonski najavi v času delovnih ur občinske
uprave do 20. marca 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
moč dobiti ob predložitvi fotokopije virman-
skega nakazila v vrednosti 10.000 SIT na
žiro račun 50710-630-10131 ali po plači-
lu na blagajni občine Laško.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 10. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, v tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine Laško.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v svoji ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% izkazane ponudbene vred-
nosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila se
bodo izvedla po uspešno opravljenem
prevzemu za posamezen sklop v času 60
do 90 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z najugodnejšim po-
nudnikom bo naročnik sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na razpis se lahko prijavijo samostoj-
ni podjetniki ali gospodarske družbe z iz-
kazanimi referencami, ki so identične jav-
nemu razpisu.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 10.
aprilu 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika bodo
natančneje definirana v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije l ahko dobijo zainteresi-
rani na naslovu Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, 3270 Laško, tel. 063/731-122, do
vključno 5. 4. 2000.

19., 20.
Občina Laško

Št. 11/2000 Ob-22633
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Družba  za  avtoceste  v  Re-
publiki Sloveniji, d.d., DARS, d.d., 3000
Celje, Ulica XIV. divizije 4, izpostava Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, telefaks št.
061/136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje strokovnih
in svetovalnih storitev na področju zgra-
jenih avtocest in hitrih cest v upravlja-
nju DARS d.d.

Ocenjena vrednost naročila je
140,360.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje RS.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: upravljanje, redno vzdr-
ževanje, prometna varnost, izredni prevo-
zi, odnosi z javnostmi, obnovitvena dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 18 mesecev oziro-
ma za obnovitvena dela s potekom 30 dni
po preteku zadnje garancijske dobe za iz-
vedena dela.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., DARS, d.d., izpo-
stava Ljubljana, 1000 Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do dne 12. 4. 2000
do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do dne 14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., DARS d.d., 1000
Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti na
sprednji strani vidno označene z napisom
“Ne odpiraj pred dnem 17. 4. 2000 ob
13. uri. Ponudba za izvajanje strokovnih in
svetovalnih storitev.“ Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naslov po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2000 ob 13. uri na naslovu: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Einspielerje-
va 6, v sejni sobi 602/VI.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% od vrednosti ponud-
be, z veljavnostjo najmanj 180 dni od dne-
va odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudnik mora na-
stopati samostojno. Skupno nastopanje
(joint venture) in/oziroma s podizvajalci ni
možno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo predložiti izjave in
dokazila, ki jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije nudi Peter Gaspari –
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, vsak delovni dan med 8. in 9.
uro po tel. 061/309-43-57 ali po faksu
061/136-97-46.

19., 20.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji d.d.

Št. 8120/656/2000 Ob-22644
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, faks
061/174-24-42.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje klimatskih
naprav na objektih ELES – spomladan-
ski in jesenski servis naprav ter po-
sredovanje  pri  odpravi  havarij  v  eno-
tah Ljubljana, Podlog, Divača, Nova Go-
rica in upravna zgradba ELES, Hajdri-
hova 2.

4. Kraj izvedbe: upravna zgradba ELES,
Hajdrihova 2, Ljubljana; EP Ljubljana, EP
Podlog, EP Nova Gorica in EP Divača.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: naročnik bo upošteval
delne ponudbe za vsako enoto posebej in
tudi za več enot, in sicer:

A) upravna zgradba Hajdrihova 2, Ljub-
ljana,

B) EP Podlog,
C) EP Ljubljana,
D) EP Nova Gorica,
E) EP Divača.
Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000

SIT.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: datum začetka sto-
ritve: april 2000, predvideni datum zaključ-
ka storitve: december 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri

naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo, z oz-
nako naziva javnega razpisa, na žiro račun
št. 50106-601-90093.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 3. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče,
soba 3  C.5,  prevzemnica  Katarina  Li-
povec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 3. 2000 ob 10. uri, pri naročni-
ku, dvorana D (IV. nadstropje).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od skupne ponudbene vrednosti,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni
rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbrani-
mi ponudniki sklenil pogodbe, v ponudbe-
ni dokumentaciji mora biti priložen spisek
podizvajalcev in navedena pravna oblika
odnosa med njimi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– bančna garancija za resnost po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– 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
občinskega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje listi-
ne in njene 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 iz zadnje davčne napovedi (datuma iz-
daje obrazcev BON 2 in BON 3 ne smeta
biti starejša od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje listi-
ne in njene overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vod-
stveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum po-
trdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti, do-

ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– reference ponudnika,
– vse ostale zahtevane dokumente, ki

so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: do izteka
veljavnosti ponudbe (najmanj 45 dni od da-
tuma odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference ponudnika v II. ne-

varnostni coni (15%),
– potrjene reference ponudnika (5%).
18. Druge informacije o naročilu: po-

daja jih kontaktna oseba naročnika, to je
Emil Testen, tel. 065/129-61-41 ali GSM
041/798-243.

19., 20.
Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 90315-4/2000-2 Ob-22693
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN - območje 2000-13 –
2,500.000 SIT,

3.2. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN - območje 2000-14 –
1,800.000 SIT,

3.3. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN - območje 2000-15 –
2,900.000 SIT,

3.4. Posebne naloge – 1,100.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če  se  lahko  ponudniki  potegujejo  tudi
samo za del storitev: deli storitve oziroma
naloge so že opredeljeni v 3. točki te ob-
jave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
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naloge je opredeljen z uveljavitvijo 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:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 3. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 5.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbo:  Geodetska  uprava
Republike  Slovenije,  Zemljemerska  uli-
ca  12,  1000  Ljubljana,  Nives  Jurcan,
soba  P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 3. 2000 ob 10.30; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe
ni potrebna.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naloge financi-
ra naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 3. 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 (velja za naloge 3.1., 3.2.,
3.3.) za naročnika, je izločitveni kriterij ne-
pravilno izdelan test.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Ob-22697
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel.
065/181-930, faks 065/81-025 (za inve-
stitorje Občine Bovec, Kobarid, Tolmin).

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnični in finančni
nadzor nad gradnjo kanalizacij in čistil-
nih naprav Bovec, Kobarid in Most na
Soči v skladu z veljavno zakonodajo Re-
publike Slovenije, za objekte čistilnih
naprav Bovec in Kobarid ter kanalizaci-
jo Most na Soči tudi v skladu z zahteva-
mi financerja PHARE programa. Oce-
njena vrednost celotnih razpisanih del:
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bovec, Kobarid in Most
na Soči.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: da, po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
storitev za celoten predmet razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del maj
2000, konec del v skladu z dokončanjem
del na gradbišču in predajo dokumentacije
predvidoma december 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin Javno podjetje d.d. – tajniš-
tvo – Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunale Tol-
min št. 52030-601-11763 s pripisom
“Razpisna dokumentacija – nadzor KAN.
in ČN“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 12. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Tolmin Jav-
no podjetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tol-
min – tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe se bodo odpirale 12. 4.
2000 ob 12. uri na sedežu podjetja Komu-
nala Tolmin.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
bančna garancija v znesku 5% od vredno-
sti ponudbe z veljavnostjo 30. 4. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo predlo-
ženo v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora predložiti dokumente
v skladu z odredbo o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97, 63/97) in v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku za
odpiranje ponudb – po 12. 4. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji: po-
nudbena cena, reference ponudnika

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije so na razpolago pri Bertiju Ru-
tar, udig. tel. 065/181-930.

19., 20.
Komunala Tolmin, d.d.,

javno podjetje

Št. 20/2000 Ob-22720
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, faks 063/703-28-16.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo bo odda-
no z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naloga je izdelava spre-
memb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Vransko. Ocenjena vred-
nost naročila je 18,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Vran-
sko.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila je v skladu z
zakonom o spremembah in dopolnitvah za-
kona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. RS, št. 44/97) rezervirana
za dejavnost urbanističnega načrtovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št.
18/84, 15/98 in Ur. l. RS, št. 48/90),
navodilo o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin, program priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Žalec – za območje Občine
Vransko (št. 350-03/001-2000, sprejel
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Občinski svet občine Vransko dne 21. 12.
1999).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti ime in stro-
kovno kvalifikacijo oseb, odgovornih za iz-
vedbo naloge.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: trajanje naročila je
najmanj 6 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki do-
bijo na Občini Vransko, Vransko 59, Vran-
sko vsak dan med delovnim časom, po
predhodni telefonski najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki zahtevajo do
vključno 24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka, s potrdilom o plačilu razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT na ŽR Obči-
ne Vransko št. 50750-630-10334, namen
nakazila “Javni razpis za izdelavo dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine
Vransko“. Obvezno navesti davčno števil-
ko vplačnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: petek 31. 3. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba od-
dati v tajništvo Občine Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko v zapečateni kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba, izdelava
sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Vransko.“

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
31. 3. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 59, Vransko.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora v okviru ponudbene do-
kumentacije predložiti za zavarovanje re-
snosti ponudbe veljavno bančno garancijo
v višini 10% od ocenjene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: opredeljeni 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 30 dni od pravnomočnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-

nost: ponudnik mora imeti registrirano de-
javnost urbanistično načrtovanje.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik
lahko odstopi od ponudbe do poteka roka
za oddajo ponudbe.

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

– reference 40%,
– cena 40%,
– rok izvedbe 20%.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Ljudmila
Grom-Selevšek, tel. 063/725-126.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: predhod-
na objava namere o naročilu ni bila objav-
ljena.

20.
Občina Vransko

Št. 76/2000 Ob-22732
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor RS,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, telefaks:
178-74-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba projekta bil-
ten Okolje&Prostor, ocenjena vrednost
naročila je 7,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: datum pričetka:
1. april 2000, datum dokončanja: 30. april
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Mi-
lena Janežič, tel. 061/178-73-35, 2. nad-
stropje. oziroma vložišče, 2. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 20. 3. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
vložišče – 2. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 3. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo
za  okolje  in  prostor,  Dunajska c.  48,
1000 Ljubljana, 2. nadstropje (velika sejna
soba).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisano delo v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
pogodbo za razpisan projekt samo z enim
ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik, posamez-

nik,  registriran  v  RS  oziroma  vpisan  v
vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro je registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 20. 3.
2000.

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

– celovitost in kakovost ponudbe,
– reference ponudnika in potencialnih

zunanjih sodelavcev za dosedanje tovrstne
izvedbe oziroma sposobnost izvajalca za
realizacijo predlaganega projekta,

– ponudbena cena mesečne izvedbe
projekta,

– ustrezna tehnična opremljenost,
– druge ugodnosti ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: mo-

rebitne druge informacije o razpisanem
projektu lahko potencialni ponudniki dobi-
jo na naslovu naročnika; kontaktna oseba
naročnika je Milena Janežič, tel.
061/178-73-35, elektronska pošta: mile-
na.janezic@gov.si. Ponudniki bodo o po-
nudbi obveščeni v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.

19., 20.
Ministrstvo

za okolje in prostor RS

Št. 78/2000 Ob-22733
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, faks
061/178-74-25.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge s področja varstva okolja:

1. Strokovne podlage za spre-
membe in dopolnitve zakona o varstvu
okolja: ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT - priloga E(1),

2. Ekološko tehnološki standardi
in kriteriji za uveljavljanje primernih
tehnologij pri odvajanju odpadnih vod
iz objektov in naprav za pranje in
kemično čiščenje tkanin: ocenjena
vrednost naročila je 3,000.000 SIT - prilo-
ga E(2),

3. Strokovne podlage za vodenje
in upravljanje komunalnih bioloških či-
stilnih naprav: ocenjena vrednost naroči-
la je 3,000.000 SIT - priloga E(3),

4. Analiza stanja izvajanja obrato-
valnega monitoringa odpadnih voda:
ocenjena vrednost naročila je 2,000.000
SIT - priloga E(4),

5. Strokovne podlage za pripravo
predpisa o monitoringu tekočih goriv:
ocenjena vrednost naročila je 2,000.000
SIT - priloga E(5).

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranih ponudnikov.

5. (a), (b)
(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: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve:

1. dokončanje: do 30. novembra
2000,

2. dokončanje: do 30. novembra
2000,

3. dokončanje: do 30. novembra
2000,

4. dokončanje: do 30. oktobra
2000,

5. dokončanje: do 30. septembra
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
II. nadstropje, vložišče, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-73-21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 10. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, II nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljublja-
na, II nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 22 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziro-
ma podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro je registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen,
– da proti njemu ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 10. 4. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference in izkušnje ponudnika ter

projektne skupine ponudnika, maks 40
točk,

– kadrovska zasedba projektne skupi-
ne, maks 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi svo-
je delo brez zun. sodelavcev oziroma podi-
zvajalcev, maks 5 točk,

– ponudbena cena, maks 30 točk,
– trajanje  razpisanih  del.  maks  6  točk,
– tehnična  opremljenost,  maks  4

točke.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponud-
nik, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orien-
tacijsko vrednost za več kot 15 %,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
Bon 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem do-
polnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obvezno-
sti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: mo-
rebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni po-
nudniki na naslovu naročnika; kontaktna
oseba naročnika Alenka Manfreda, tel.
061/178-73-12, faks178-74-25.

19., 20.
Ministrstvo

za okolje in prostor

Ob-22734
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/13-10-094.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izdelava projektne dokumentaci-
je PGD, PZI za izgradnjo odprtega ba-
zena za učenje plavanja otrok; ocenje-
na vrednost 5,900.000 SIT;

b) svetovalni inženiring in strokovni
nadzor nad gradnjo bazena; ocenjena
vrednost 4,000.000 SIT. Ponudnik lahko
stavi ponudbo za posamezen sklop stori-
tev (samo pod a) ali samo pod b)

4. Kraj izvedbe: Seča 152, 6320 Por-
torož.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor, zakon o graditvi objektov, zakon o
izvrševanju proračuna RS.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo storitve.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante pod a) so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: v skladu z zahtevami na-
ročnika.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek takoj po
sklenitvi pogodbe, dokončanje 3 mesece
od sklenitve pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ko-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 22 / 10. 3. 2000 / Stran 1889

menskega 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Jelko Gros, tel. 061/13-10-103.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena izvoda 2.000 SIT, ne-
gotovinsko nakazilo na žiro račun
50100-603-43666.

10. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, Komenskega 12, 1000
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, Irena
Škorjanc.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2000 ob 10. uri, Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v tem postopku niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: financer je pro-
računski uporabnik Ministrstvo za šolstvo
in šport.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: registracija za opravljanje tovrstne de-
javnosti, izkazano pozitivno poslovanje.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 4. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
skupaj 60% (50% višina ponudbe, 10% pla-
čilni pogoji), reference skupaj 30% (splo-
šne 10%, s področja gradnje na obali 10%,
s področja gradnje bazenov 10%), dodat-
ne ugodnosti skupaj 10% (krajši rok do-
končanja projekta 5%, ostalo 5%).

18. Druge informacije o naročilu: za-
pečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter naslovom naročnika ter poši-
ljatelja.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bila
objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: neuspelega razpisa ni
bilo.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ljubljana

Ob-22735
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/13-10-094.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba svetovalnega
inženiringa za zgraditev objekta za iz-
vajanje dejavnosti CŠOD (obseg del je
naveden v razpisni dokumentaciji) in
izvedba strokovnega nadzorstva nad
gradnjo objekta; ocenjena vrednost
6,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nekdanja osnovna šola
v Gornjih Radencih (Občina Črnomelj).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor, zakon o graditvi objektov, zakon o
izvrševanju proračuna RS.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek takoj po
sklenitvi pogodbe, dokončanje v letu
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ko-
menskega 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Gabrijel Gros, tel. 061/13-10-103.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena izvoda 2.000 SIT, ne-
gotovinsko nakazilo na žiro račun
50100-603-43666.

10. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, Komenskega 12, 1000
Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, Irena
Škorjanc.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2000 ob 12.30, Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v tem postopku niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: financer je pro-
računski uporabnik Ministrstvo za šolstvo
in šport.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: registracija za opravljanje tovrstne de-
javnosti, izkazano pozitivno poslovanje.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 4. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 30%, dodatne ugodnosti
10%.

18. Druge informacije o naročilu: za-
pečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter naslovom naročnika ter poši-
ljatelja.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bila
objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: neuspelega razpisa ni
bilo.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ljubljana

Št. 363-04-1/00 Ob-22743
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/178-55-79, po pooblastilu Mini-
strstva za promet in zveze, Prometnega
inšpektorata RS, Direkcije RS za ceste in
Centra Vlade za informatiko.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za dnevno čiščenje po-
slovnih prostorov državnih upravnih or-
ganov v poslovnem objektu, in sicer A)
dnevno čiščenje poslovnih prostorov
površine 10.399,70 m2, od tega je sku-
paj 8.635 m2 površin, ki se čistijo po
sistemu Composil in B) občasno čišče-
nje sistemskih prostorov v izmeri
663,80 m2, ki se bo izvajalo 1× meseč-
no oziroma po dogovoru uporabnikom,
ocenjena vrednost naročila znaša
26,000.000 SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: Langusova 4 in Tržaška
19 v Ljubljani.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
vse razpisane storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantna ponud-
ba ni sprejemljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno pred-
ložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogo-
jih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek storitve
1. 5. 2000, čas trajanja storitve 12 me-
secev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Tamara
Surina, tel. 061/178-55-72, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 3. 2000,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 31. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 3. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Re-
publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 6.
2000.

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

1. finančna usposobljenost (10
točk),

2. reference ponudnika (0–46 točk),
3. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (5 točk),
4. plačilni rok (vrednoti se vsakih 10

dni daljši plačilni rok, vendar največ 6 do-
polnjenih dekad – 2 točki × število dopol-
njenih dekad) (6 točk),

5. zagotovljeno število zaposlenih
glede na normative za čiščenje (od 0 do
10 točk),

6. fiksnost cene (5 točk),
7. druge ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik naročniku (od 0 do 5 točk);
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 7.

se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
8. ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim fak-
torjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.

Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišji rezultat.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 11. 4. 2000.

19., 20.
Servis skupnih služb Vlade

Št. 402-26/00 Ob-22768
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., DARS d.d., 3000 Celje, Uli-
ca XIV. divizije 4, Izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks št. 061/136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje agentskih
storitev in storitev povezanih s kredi-
tom AUTOVIE VENETE S.p.A. v višini
92.504 mio ITL, kreditom Evropske in-
vesticijske banke (EIB IV) v višini 160
mio EUR in agentskih storitev, finanč-
nega in pravnega svetovanja in drugih
storitev povezanih s finančnim kredi-
tom v višini 110 mio EUR.

Ocenjena vrednost naročila je
48,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje RS.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

(b)
(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 sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: storitve se bodo
opravljale od dneva veljavnosti pogodbe
dalje do dokončne poravnave vseh obvez-
nosti po kreditnih pogodbah.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., DARS d.d., Izpo-
stava Ljubljana, 1000 Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do dne 10. 4. 2000
do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do dne 14. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., DARS d.d., 1000
Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti na
sprednji strani vidno označene z napisom
“Ne odpiraj pred dnem 17. 4. 2000 do
9. ure!

Ponudba za opravljanje agentskih stori-
tev in storitev povezanih s kreditom Auto-
vie Venete S.p.A. v višini 92.504 mio ITL,
kreditom Evropske investicijske banke (EIB
IV) v višini 160 mio EUR in agentskih stori-
tev, finančnega in pravnega svetovanja in
drugih storitev povezanih s finančnim kre-
ditom v višini 110 mio EUR“ Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naslov po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2000 ob 10. uri na naslovu: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
DARS  d.d.,  1000 Ljubljana,  Einspielerje-
va 6, v sejni sobi 111/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2 % od vrednosti ponud-
be, z veljavnostjo najmanj 145 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja 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: ponudnik mora na-
stopati samostojno. Skupno nastopanje
(joint venture) in/oziroma s podizvajalci ni
možno.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo predložiti izjave in
dokazila, ki jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije nudi Matjaž Blatnik -
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., DARS d.d., 1000 Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, vsak delovni dan med 9. in 10.
uro po tel. 061/309-43-63 ali po faksu
061/136-97-46;

19., 20.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji d.d.

Št. 0048-308/24-00 Ob-22799
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo obdob-
nih zdravstvenih pregledov delavcev MNZ.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba obdobnih
(specialnih) zdravstvenih pregledov de-
lavcev MNZ, in sicer na:

sklop 1: izvedba obdobnih zdravstvenih
pregledov za delavce PU Slovenj Gradec:
270 delavcev, od tega 230 policistov; oce-
njena vrednost 7,000.000 SIT,

sklop 2: izvedba obdobnih zdravstvenih
pregledov za delavce PU Koper: 650 de-
lavcev, od tega 570 policistov; ocenjena
vrednost 16,000.000 SIT.

Skupna ocenjena vrednost naročila je
23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila te storitve je
predpisana z zakonom o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 9/92).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
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– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00),

– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),

– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),

– zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.
79/99),

– zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
9/92),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/ 97, 84/99),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00),

– pravilnik o preventivnih zdravstvenih
pregledih (Ur. l. SRS, št. 33/71),

– 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),

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navesti je potrebno imena strokovnega
osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve.

Ponudniki morajo na obrazcih, ki sta
prilogi razpisne dokumentacije, podati po-
datke o strokovnih kadrih z ustrezno stop-
njo izobrazbe ter njihove reference.

Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj
3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe za
področje javnega naročila, ki bodo sodelo-
vali pri izvedbi tega javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko pri-
javijo za izvajanje razpisane storitve za oba
sklopa (sklop 1 in 2) v celoti, ali le za
posamezen sklop (sklop 1 ali 2) v celoti.
Ponudnik ne more ponuditi le posameznih
storitev za posamezen sklop.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo za izved-
bo razpisanih storitev.

Predvideni datum pričetka izvedbe sto-
ritve za PU Slovenj Gradec je 3. 5. 2000,
predvideni datum zaključka pa 30. 9.
2000. Za PU Koper je predvideni datum
pričetka izvedbe storitve 3. 5. 2000, pred-
videni datum zaključka pa 20. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-

nistrstvo za notranje zadeve, Uprava za or-
ganizacijo in kadre, Sektor za zdravstveno
varstvo in varstvo pri delu, Kotnikova 8a,
1501 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Janez Strajnar, tel.
061/300-14-50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, v 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.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-24-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 30. 3. 2000, najkasneje
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe s priporočeno pošiljko po po-
šti ali osebno na naslov naročnika: Mini-
strstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2
– Vložišče, 1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
31. 3. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: pogoji so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva uradne-
ga prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno na-
ročilo: pogodba o izvedbi obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: prijavijo se lahko javni zdravstveni za-
vodi in zasebne ambulante medicine dela.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.

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

la: cena, rok izvedbe pregledov, finančno
stanje ponudnika, kadri in reference stro-
kovnih kadrov.

Največje možno število točk, ki jih lah-
ko ponudbe prejmejo za ceno je 30 točk,
za rok izvedbe pregledov 16 točk, za fi-
nančno stanje ponudnika je 6 točk, za ka-
dre 6 točk in za reference strokovnih ka-
drov 4 točke.

18., 19.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-22805
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, te-
lefaks 061/125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis
za oddajo storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpi-
sa je izbor izvajalcev za izvajanje psiho-
loškega testiranja učencev sedmih raz-
redov osnovnih šol s testom MFBT. Po-
leg samega testiranja prevzame izvajalec
skrb za vsa pripravljalna dela (dogovarjanje
s šolami, svetovalnimi delavci) ter tudi za
računalniško obdelavo rezultatov. Naročilo
bo opravljeno, ko bo izvajalec posredoval
ZRSZ diskete in sezname z obdelanimi po-
datki.

Ocenjena vrednost za celoletno izved-
bo 24,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah po Sloveniji, po pred-
hodnem dogovoru z vodstvom šole, oziro-
ma šolsko svetovalno službo.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: izbor se opravi za
enkratno testiranje cele generacije učen-
cev sedmih razredov v šolskem letu
1999/2000 (ca. 25.000 učencev). Testi-
ranje mora biti opravljeno do konca šol-
skega leta, to je do konca junija 2000,
testiranje zamudnikov pa do 10. septem-
bra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je dostopna v vložišču
Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana (klet, soba 04), vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 25. mar-
ca 2000 do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti najkasneje do 31. marca 2000
do 10. ure .

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, 1000 Ljubljana, v vložišče
(klet, soba 4). Po pošti oddane ponudbe
bodo veljavne, če bodo prispele na nave-
den naslov do navedenega roka.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 31. mar-
ca 2000, ob 12. uri, v sejni sobi (klet)
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Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik je dolžan za resnost ponud-
be priložiti bianko menico ponudnika s
pooblastilom za izpolnitev s klavzulo “brez
protesta”, ki zapade v korist naročnika, ko-
likor izbrani ponudnik v roku 15 dni od
obvestila o izboru, ne sklene pogodbe za
izvajanje razpisanih del. Menica se izda v
višini 10% orientacijske vrednosti naročila.
Neizbranim ponudnikom se bianko menica
vrne hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik bo
zagotovil plačilo v skladu s proračunom RS,
navodili o izvrševanju proračuna RS in
pravilnikom o postopkih za plačilo iz prora-
čuna.

Za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti pooblastilo interesenta
in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – Testiranje MFBT“. Na poob-
lastilu morajo biti napisani podatki: naziv in
naslov prevzemnika, faks in odgovorna
oseba.

Na razpis se lahko prijavijo vse organi-
zacije, ki so registrirane za izvajanje izo-
braževalne dejavnosti, ter izpolnjujejo ka-
drovske in tehnične pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 31.
marcu 2000, po 12. uri.

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

18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Št. 11/2000 Ob-22859
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., DARS, d.d., 3000 Celje,
Ulica XIV. divizije 4, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 061/136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje strokovnih
in svetovalnih storitev na področju zgra-
jenih avtocest in hitrih cest v upravlja-
nju DARS, d.d.

Ocenjena vrednost naročila je
140,360.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje RS.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja  odgovornega  za  izvedbo  sto-
ritve:  da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: upravljanje, redno vzdr-
ževanje, prometna varnost, izredni prevo-
zi, odnosi z javnostmi, obnovitvena dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 18 mesecev oziro-
ma za obnovitvena dela s potekom 30 dni
po preteku zadnje garancijske dobe za iz-
vedena dela.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., DARS, d.d., izpostava Ljubljana,
1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do dne 12. 4. 2000
do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., DARS, d.d., 1000
Ljubljana, Einspielerjeva 6, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti na
sprednji strani vidno označene z napisom
“Ne odpiraj pred dnem 17. 4. 2000 ob
13. uri. Ponudba za izvajanje strokovnih in
svetovalnih storitev”. Na hrbtni strani ku-
verte mora biti naveden naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2000 ob 13. uri na naslovu: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Einspielerje-
va 6, v sejni sobi 602/VI.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% od vrednosti ponud-
be, z veljavnostjo najmanj 180 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz lastnih sredstev. Na-
čin plačevanja 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: ponudnik mora nasto-
pati samostojno. Skupno nastopanje (joint
venture) in/oziroma s podizvajalci ni mož-
no.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti izjave in dokazi-
la, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije nudi Peter Gaspari –
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., DARS, d.d., 1000 Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, vsak delovni dan med 8. in 9.
uro po tel. 061/309-43-57 ali po faksu
061/136-97-46.

19., 20.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 0048-308/22-00 Ob-22869
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvajanje storitve
organiziranja prevozov tujcev, ki so v po-
stopku odstranjevanja iz države.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpi-
sa je izvajanje storitve organiziranja pre-
vozov tujcev, ki so v postopku odstra-
njevanja iz države.

Opis storitve, ki je predmet tega jav-
nega naročila, je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji tega javnega raz-
pisa.

Orientacijska vrednost javnega naroči-
la: ocenjeni stroški izvajanja storitve orga-
niziranja prevozov tujcev, ki so v postopku
odstranjevanja iz države za eno leto so
30,000.000 SIT.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 1 leta z možnost-
jo podaljšanja za eno leto.

4. Kraj izvedbe: storitve prevozov tuj-
cev, ki so v postopku odstranjevanja iz dr-
žave, se bodo izvajale na območju Repub-
like Slovenije in v tujini.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.

79/99),
– zakon o izvrševanju proračuna Repub-

like Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur.l.

SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost

(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o reviziji postopkov javnega na-

ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(ZPCP, Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96 in 48/98),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97, 84/99),

– odredba o zaščiti domačega ponud-
nika (Ur. l. RS, št. 47/97),

– odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99),

– pravilnik o postopkih izplačila iz pro-
računa (Ur. l. RS, št. 43/98),
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– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98, 9/99, 79/99),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo ponu-
diti razpisano storitev v celoti.

Posameznih delov oziroma opravil raz-
pisane storitve ponudniki ne morejo po-
nuditi.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudniki lah-
ko ponudijo samo eno varianto ponudbe.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo za izva-
janje razpisane storitve za dobo 1 leta.
Predvideni datum pričetka izvajanja stori-
tve je 1. 6. 2000, predvideni datum za-
ključka pa 1. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade.

Kontaktna oseba: Jože Konec, tel.
061/159-43-98.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni os-
novni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga 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.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-22-00.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 10. 4. 2000, najkasneje
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe s priporočeno pošiljko po po-
šti ali osebno na naslov naročnika: Mini-
strstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2
– Vložišče, 1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 9. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od vrednosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva uradne-
ga prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naro-
čilo: pogodba o izvajanju storitve v skladu
z razpisno dokumentacijo, za dobo 1 leta,
z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: prijavijo se lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): meri-
la: odzivni čas, reference, dosegljivost ter
finančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lah-
ko ponudbe prejmejo za odzivni čas je 13
točk, za reference je 10 točk, za doseglji-
vost je 8 točk ter za finančno stanje ponud-
nika je 6 točk.

18., 19.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 011-04-8/00 Ob-22914
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Nova Gorica.

Ocenjena vrednost: 77,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-

publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno  predložiti  ponudbo:  11. 4. 2000
do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene ku-
verte  morajo  biti  jasno  označene  z
napisom Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova
talnih obeležb na področju CP Nova Go-
rica.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 9. uri na naslovu: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25.000 SIT se zahteva bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
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ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste–Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22916
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Koper.

Ocenjena vrednost: 91,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Koper.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb na področju CP Koper.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 10. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki

mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste–Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22917
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Ptuj.

Ocenjena vrednost: 36,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in

zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb na področju CP Ptuj.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 11. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22918
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Murska So-
bota.

Ocenjena vrednost: 46,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb  na  področju  CP  Murska  Sobo-
ta.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 13. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22919
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Maribor.

Ocenjena vrednost: 99,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-

ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih obe-
ležb na področju CP Maribor.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 4. 2000 ob 12. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l .RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste–Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22920
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost: 104,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih obe-
ležb na področju CP Novo mesto.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 4. 2000 ob 9. uri na naslovu: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste–Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljublja-
na.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22921
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Ljubljana.

Ocenjena vrednost: 108,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.0000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb na področju CP Ljubljana.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 4. 2000 ob 11. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-8/00 Ob-22922
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Celje.

Ocenjena vrednost: 88,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. (a) (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9.2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb na področju CP Celje.” -M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 4. 2000 ob 13. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v

zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-22923
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: obnova talnih
obeležb na področju CP Kranj.

Ocenjena vrednost: 66,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  raz-

pisno  dokumentacijo  5.000 SIT  ponud-
niki  lahko  poravnajo  z  virmanom  na
račun  št.  50100-630-10014  –  sklic  na
št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 -
vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Obnova talnih
obeležb na področju CP Kranj.” - M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 4. 2000 ob 10. uri na naslovu: Re-
publika  Slovenija–Ministrstvo  za  promet
in  zveze–Direkcija  RS  za  ceste,  Ljublja-
na, Tržaška 19, velika sejna soba I. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: n naj-
nižja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste
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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

Popravek

V objavi glavnih podatkov o izidu razpi-
sa za prehrambeno blago Državnega zbo-
ra Republike Slovenije, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000,
Ob-22314, št. 414-07/97-1/3 se 13. toč-
ka pravilno glasi:

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17290.

Uredništvo

Št. 21-5/2000 Ob-22593

1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljub-
ljanska cesta 38, Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.

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

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– najnižja ponudbena cena,
– fiksne cene v času pogdobenega ro-

ka,
– zamik plačila 60 dni od dneva pris-

petja računa,
– reference in dosedanje dobre izkuš-

nje s ponudnikom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Coma Commerce, d.o.o.,
Slovenčeva 93, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  vodovodni material za
vzdrževanje in izgradnjo komunalne in-
frastrukture.

7. Pogodbena vrednost:
36,866.577,66 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3, število po-

polnih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,781.600 SIT, 36,866.577,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18722.

Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje - Ribnica

Ob-22630

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Krško, CKŽ 56, Krško.

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

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZD Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material za le-
to 2000.

7. Pogodbena vrednost: 2,857.710,28
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,857.710,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20736.

Zdravstveni dom Krško

Št. 403-1/00 Ob-22668

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): sklenitev neposredne
pogodbe, brez javnega razpisa, na podlagi
7. točke 1. odstavka 55. člena in po po-
stopku opredeljenem v 56. členu zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kvaliteta, konkurenčnost cen,
zaščita proizvodnje, plačilni roki, hitra do-
bava in fiksne cene. Odločitev naročnika
na podlagi preverbe cene in kvalitete pred-
meta javnega naročila po 56. členu zakona
o javnih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CETIS, grafično podjet-
je, d.d., Čopova 24, 3001 Celje, p.p.
1023.

6. (a) Kraj dobave: fco Banka Sloveni-
je, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet dobave je tisk in
dobava upravnih kolkov, in sicer v koli-
čini 11.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 4,770.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12., 13., 14.

Ministrstvo za finance

Št. 02/00 Ob-22725

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena vrednost naročila,
letni količinski popust, rok plačila, dobavni

rok, dostava vozila na lokacijo naročnika,
skladnost z voznim parkom naročnika, re-
ference, finančno stanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtohiša Real, d.d., Vodo-
vodna 93, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava motornih vozil.
7. Pogodbena vrednost: 43,717.220

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,717.220 SIT, 43,717.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 5 z dne 21. 1. 2000,
Ob-19021.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2-55/1-00 Ob-22738

1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Celjske lekarne, Miklošičeva 1, 3000 Ce-
lje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev za izdelavo, dobavo in montažo
notranje opreme za lekarno Rogaška Slati-
na.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena 50 točk, garancijski rok
10 točk, reference 15 točk, rok izvedbe
10 točk, opremljenost in kadri 15 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, Par-
mova 53, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Rogaška Slatina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: notranja oprema po na-
črtih in specifikaciji naročnika.

7. Pogodbena vrednost:
10,777.057,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,134.372,63 SIT, 10,777.057,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 14. 1. 2000.

Javni zavod Celjske lekarne

Št. 1 Ob-22739

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Cerknica-Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 28. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izmed ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost, bo kot merilo
za nakup uporabljena najnižja končna ce-
na.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:
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Zap. št. Naziv Naslov ponudnika Za skupino materiala

1. Sanolabor, d.d., Ljubljana Leskoškova 4, 1000 Ljubljana A B C D E F G H
I J K L M N O P

2. Drevenšek & Drevenšek Dental Griže 53, 3302 Griže A G
Servis, d.n.o., Griže K O P

3. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana A B C D E F G H
I J K M N O P

4. KT Prezent, d.o.o., Ljubljana Celovška 136, 1000 Ljubljana A C E G H
I J K L M N O P

5. Combic, d.o.o., Podnanos Podnanos 70, 5272 Podnanos A B C E G H
I J K L M N O P

6. Simps’s, d.o.o., Trzin Motnica 3, 1236 Trzin A B D
7. Prodent Dental Medical, d.o.o. Jurčkova 69, 1000 Ljubljana A C G H

I J K L M N O P
8. Viva Dental, d.o.o. Ljutomerska 17, 2270 Ormož G H I J K M N O P
9. Interdent, d.o.o., Celje Trnoveljska c. 9, 3000 Celje A C E G H

I J K L M N O P
10. Studio 33, d.o.o., Ljubljana Brilejeva 2, 1000 Ljubljana A B C D E F G H

I J K L M N O P
11. Dentalia, d.o.o., Ljubljana Celovška 197, 1000 Ljubljana A G H

I J K L M N O P

Skupina materiala:
A. ostali medicinski material,
B. obvezilni material,
C. razkužila, mila, kreme,
D. vponje obloge in folije,
E. šivalni material,
F. testni trakovi in reagensi,
G. kovine v zobni tehniki,
H. vložne mase za zobno tehniko,
I. voski za fiksno in snemno protetiko,
J. izolacijska sredstva za snemno in fik-

sno protetiko,
K. svedri – zobna tehnika in zobne am-

bulante,
L. polzila,
M. material za fasetiranje v fiksni proteti-

ki + razno,
N. material za snemno protetiko, akrila-

tov, zob, vizila,
O. polnila za plombe in
P. odtisne mase v zobnih ambulantah.
6. (a) Kraj dobave: ZD C-LD, Cesta 4.

maja 17, 1380 Cerknica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinski material po
specifikaciji.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,886.631 SIT, 6,639.536,31 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 6-7 z dne 28. 1.
2000 (Ob-19352).

13.
Zdravstveni dom Cerknica-Loška

dolina

Št. 01256/00 Ob-22740
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška c.
63, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: uprava Pošte Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nadgradnja obstoječega
strežnika Compaq.

7. Pogodbena vrednost:
34,968.076,22 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,802.949,45 SIT, 34,968.076,22
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19906.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-22741
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Par-
tizanska 78 , 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
sklop 1, 2, 3: najugodnejša cena,
sklop 4 : najugodnejši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
sklop 1 – cilindri hidr. podporja – MINS

No1, d.o.o., Ljubljanska cesta 13c, Vele-
nje,

sklop 2 – visokotlačne cevi – Era Ko-
plas, d.o.o., Prešernova 10, 3503 Velenje,

sklop 3 – priključki stecko za stiskanje
na visokotlačne cevi – Era Koplas, d.o.o.,
Prešernova 10, 3503 Velenje,

sklop 4 – priključki stecko za spajanje
cilindrov in ventilov – Kovinoplastika Ster-
nad, Sternad Janez, s.p., Šmartno ob Paki
86, 3327 Šmartno ob Paki.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga , ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava opreme za vzdr-
ževanje hidravličnega podporja:

sklop 1 – cilindri hidr. podporja,

sklop 2 – visokotlačne cevi,
sklop 3 – priključki stecko za stiskanje

na visokotlačne cevi,
sklop 4 – priključki stecko za spajanje

cilindrov in ventilov.
7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
sklop 1 – cilindri hidr. podporja –

19,895.973,78 SIT,
sklop 2 – visokotlačne cevi –

11,586.177,61 SIT,
sklop 3 – priključki stecko za stiskanje

na visokotlačne cevi – 2,917.129,11 SIT,
sklop 4 – priključki stecko za spajanje

cilindrov in ventilov – 5,766.145 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
sklop 1 – cilindri hidr. podporja – 3,
sklop 2 – visokotlačne cevi – 5,
Sklop 3 – priključki stecko za stiskanje

na visokotlačne cevi – 6,
sklop 4 – priključki stecko za spajanje

cilindrov in ventilov – 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
sklop 1 – cilindri hidr. podporja –

21,736.593,50 SIT – 19,895.973,78 SIT,
sklop 2 – visokotlačne cevi –

14,507.228,95 SIT – 11,586.177,61 SIT,
sklop 3 – priključki stecko za stiskanje

na visokotlačne cevi – 5,823.945,68 SIT –
2,917.129,11 SIT,

sklop 4 – priključki stecko za spajanje
cilindrov in ventilov – 9,354.132,00 SIT –
5.526.566,71 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18604.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-22742
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Par-
tizanska 78 , 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lipnik, d.o.o., Mala Pristava
16, Šmarje pri Jelšah.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga , ki ga je po-
trebno dobaviti: podvozja VJM za prevoz
palet – 30 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 24,543.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,232.016 SIT – 24,543.750 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18602.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 55/2000 Ob-22797
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran dne 21. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrani ponudnik dosega najvišje
število ponderjev iz razpisanih meril: cena s
plačilnimi pogoji, boniteta ponudnika, od-
zivnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pego, d.o.o., Ul. XIV. divizi-
je, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: osebna varovalna opre-
ma, osebna gasilska oprema in material
za požarno varnost.

7. Pogodbena vrednost: 14,274.896 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,215.330 SIT, 14,184.243 SIT.
11., 12., 13.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-22862
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 4. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): da ima ponudnik ustrezno re-
gistracijo in odločbo za opravljanje dejav-
nosti, da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek, da vodilni delavci
ponudnika niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj, da ima poravnane davke in pris-
pevke, da je predložil obrazec BON 1,
BON 2 ali BON 3, da je predložil garancijo
za resnost ponudbe, da je podpisal po-
godbo, da je predložil naslednje izjave: o
sprejemanju 60 dnevnega plačilnega roka,
o sprejemanju pogojev razpisne dokumen-
tacije, o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, kolikor bo pozvan k

podpisu pogodbe, o dostavi blaga na pari-
teti DDP-Lj. skladišče TE-TOL, o mesečni
dostavi cenikov in zagotovitvi materiala v
zahtevani kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za dobavo materiala črne in
barvne metalurgije se prizna sposobnost po-
nudnikoma:

– Merkur, d.d., Naklo, Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo,

– Tink, d.o.o., Kosovelova 16, 3000
Celje.

6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna To-
plarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava materiala črne in
barvne metalurgije.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000,
Ob-18231.

13.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

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

Ob-22591

1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Tolmin, Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h,
Tolmin.

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

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena, reference,
kvaliteta že opravljenih del pri naročniku,
ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbenik, d.o.o., Tolmin,
Poljubinj 89h, Tolmin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja vodovo-
da, kanalizacije in čistilne naprave v
Tolminskih Ravnah.

7. Pogodbena vrednost: 40,644.612 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,294.629 SIT, 38,902.319,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000.
Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.

Št. 1/4 Ob-22592

1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-
dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
Koper.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, garancija reference že
opravljenih del, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rokava, d.o.o. - Babiči
42e, Marezige.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  obnova vodovoda
po Iliriji, ks Pobegi–Čežarji.

7. Pogodbena vrednost:
22,082.284,18 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
9,724.346,80 SIT.

9. Število prejetih ponudb: šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,208.161 SIT, 22,082.284,18 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4-5 z dne  21. 1. 2000.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 8173/645/2000 Ob-22646

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 2. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za tovrstna dela,
– reference podizvajalca za gradbena

dela,
– reference podizvajalca za montažo je-

klenih konstrukcij,
– reference podizvajalca za elektromon-

tažna dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova
10, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: demontaža in ruše-
nje obstoječega daljnovoda, gradbena
dela, montaža jeklenih konstrukcij in
elektromontažna dela z montažo OPGW
na DV 2 × 110 kV Laško–Hrastnik in DV
2 × 110 kV Hrastnik–Trbovlje, OPGW.

7. Pogodbena vrednost: 148,284.198
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

200,890.023 SIT, 137,951.614,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 8120/599/2000 Ob-22647

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): skupna ponudbena cena
(67%), plačilni pogoji (5%), ISO standard
(3%), pozitivne reference za dela v stikališ-
čih do 110 kV (5%), pozitivne reference za
dela v stikališčih, 110, 220 in 400 kV
(15%) in pozitivne reference za dosedanja
dela v RTP Beričevo (5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d., Ul. Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava VN opre-
me v 110 in 400 kV stikališčih v RTP
Beričevo – izvajanje gradbenih in obrt-
niških del.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
RTP Beričevo.

7. Pogodbena vrednost: 14,209.587
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,008.391
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,014.524 SIT, 14,209.587 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-22723

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo
gradbenih del pri gradnji plinovodnega in
vročevodnega omrežja se prizna ponudni-
kom za obdobje marec 2000 do maja
2001:

– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,

Podmilščakova 24, Ljubljana,
– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, Ljub-

ljana,
– Vegrad, d.d., Prešernova 9a, Vele-

nje,
– Prenova gradbenik, d.o.o., Staneži-

če 39, Ljubljana-Šentvid,
– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,

Tbilisijska 61, Ljubljana,

– Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje,

– Komunalna operativa, d.d., Povšeto-
va 8, Ljubljana,

– Mying, d.o.o., Cesta v Gorice 38,
Ljubljana,

– Primorje Ajdovščina, Vipavska 3, Aj-
dovščina.

– Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
Ljubljana,

– CMC Inženiring, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,

– Gradian Udovič Ignac, s.p., Žabjek
12, Ljubljana,

– SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: gradbena dela
pri gradnji plinovodnega in vročevod-
nega omrežja na območju Mestne ob-
čine Ljubljana in območje primestnih
občin.

7. Pogodbena vrednost: posamezna
dela v vrednosti nad 10,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 103-108 z dne
27. 12. 1999, Ob-17623.

13.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-22724

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo
strojnih del pri gradnji plinovodnega omrež-
ja se prizna ponudnikom za obdobje ma-
rec 2000 do maja 2001:

– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje,
– IMP Montaža Maribor, d.d., Špelina

2, Maribor,
– Hipis, d.o.o., Zaloška 161, Ljubljana,
– IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k

sejmišču 30, Ljubljana-Črnuče,
– Santosa, d.o.o., Prušnikova 2, Ljub-

ljana-Šentvid.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: strojna dela pri grad-
nji plinovodnega omrežja na območju
Mestne občine Ljubljana in območje
primestnih občin.

7. Pogodbena vrednost: posamezna
dela v vrednosti nad 10,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 103-108 z dne
27. 12. 1999, Ob-17624.

13.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 352-04-01/2000-0800-01 Ob-22745

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): reference pri podobnih delih,
ponudbena cena, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Poštrak, d.o.o., Mari-
bor, za gradbena dela; IMP Montaža, d.d.,
Maribor, za montažna dela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Maribor–Ulica Pod
Gradiščem in Praprotnikova,

b) gradbena in strojno-montažerska
dela plinovodnega omrežja.

7. Pogodbena vrednost:
– gradbena dela: 3,954.319,07 SIT,
– montažerska dela: 9,789.293,19 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) gradbena dela: 4,217.020 SIT, mon-

tažna: 16,454.163,32 SIT,
b) gradbena dela: 3,954.319,07 SIT,

montažna 9,789.293,19 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 012617 Ob-22737

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena, reference
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ponudnika na enakih ali sorodnih objektih
(zadnje 3 leta), bonitete podjetja (finančna
usposobljenost), kadrovska zasedba po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMOS Inženiring, d.d., Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nadzor
nad izgradnjo poslovno servisnega ob-
jekta.

7. Pogodbena vrednost: 31,922.446
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

36,890.000 SIT in 26,282.340 SIT (z DDV).
11., 12., 13.

JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 350-33-05/00 Ob-22744
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 10/00.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudbe so bile ocenjevane glede vse-
bine in obsega dela, metode dela, referenc
ponudnika, kvalitete ponudbe v celoti, ponud-
bene cene, trajanje izvajanja del (vrstni red
meril označuje njihovo pomembnost).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Urbanistični inštitut Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Trnovski pristan 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va raziskovalne naloge Stanovanja, kva-
liteta bivanja in razvoj poselitve.

7. Pogodbena vrednost: 8,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,999.970 SIT, 8,900.000 SIT.
11., 12.

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-22750
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 18. 2. 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:

I. Dental Studio, Zobotehnični laborato-
rij Armando Florjančič, Partizanska ul. 30,
2310 Slovenska Bistrica, za:

– ZP Slovenska Bistrica,
– ZP Poljčane,
– ZP Makole,
– ZP Pragersko;
II. Zobotehnični laboratorij Snežana Jed-

lovčnik, Tomšičeva 1d, 2310 Slovenska Bi-
strica, za:

– ZP Oplotnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zobo-

tehnične storitve zobozdravstvene de-
javnosti za odrasle in mladino.

7. Pogodbena vrednost:
I. 50,044.230 SIT,
II. 23,446.606 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,896.560 SIT, 23,446.606 SIT.
11., 12.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-22748

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Gimnazija Vič, Tržaška 72, Ljubljana,
faks 061/123-12-40.

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

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lotus, Aleksander Čadež,
s.p., Društvena 1, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje šolskih prostorov v izmeri 4600 m2.

7. Pogodbena vrednost: 749.800
SIT/mesečno + 19%DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 777.400 SIT/mesečno + 19% DDV,
657.800 SIT/mesečno + 19%DDV.

11., 12.
Gimnazija Vič, Ljubljana

Št. 1/2000 Ob-22857

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana in
Zveza društev upokojencev Slovenije, Ke-
betova 9, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
ocenjevanje ponudb s ponderji, ki so bila
objavljena v objavi javnega razpisa in dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Delo TČR d.d., Dunajska
cesta 5, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obli-
kovanje, priprava za tisk, tisk in dode-
lava, arhiviranje digitalnega zapisa ter
odprema glasila ZPIZ in ZDUS - Vza-
jemnost.

7. Pogodbena vrednost: odvisna je od na-
klade in obsega glasila in pri nakladi 25.000
izvodov in obsegu 64 strani znaša
34,705.000 SIT; pri nakladi 40.000 izvodov
in obsegu 80 strani znaša 55,110.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: pri nakladi 25.000 izvodov glasila in 64
straneh 34,705.000 SIT, 31,182.250 SIT,

pri nakladi 40.000 izvodov glasila in 80 stra-
neh 55,110.000 SIT, 54,837.200 SIT.

11., 12.
Zavod za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-22863

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniš-
ka 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, od-
zivni čas, finančna moč družbe, certifikat
kakovosti po ISO 9001 ali ISO 9002.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: šamo-
tersko gradbena dela v Termoelektrarni
Toplarni Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 161,744.800
SIT (DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 163,506.000 SIT, 161,744.800 SIT, v
obeh vrednostih je DDV vključen.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000,
Ob-18232.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 592/00 Ob-22864

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– rok plačila,
– reference ponudnika,
– fiksnost cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Karel Horvat, s.p., Spodnje
Gameljne 56, 1211 Ljubljana-Šmartno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Javnega podjet-
ja Elektro Ljubljana, d.d.

7. Pogodbena vrednost:
77,689.860,20 SIT z DDV, za obdobje 3
let.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6 + 3, ki so

nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134,878.527 SIT, 77,689.860,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Popravek

V objavi dodelitve javnega naročila za
lahke in težke sode, Nuklearne elektrarne
Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, objavlje-
ni v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 3. 3.
2000, Ob-22390, se v 6. (b) točki prva
alinea popravi in se pravilno glasi:

– 20 kosov lahkih sodi IDDS ECOM
(SLEC 1).

Uredništvo

Št. 091-4-1/00 Ob-22669
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): dobavitelj je ekskluzivni za-
stopnik proizvajalca firme Roche Diagno-
stics za področje Slovenije, ki proizvaja
aparate Light Cycler.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ADRIA MED, d.o.o., Par-
mova 53, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Uniferza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobio-
logijo in imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat LightCycler za
verižno reakcijo s polimerazo.

7. Pogodbena vrednost:
13,770.638,52 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,770.638,52 SIT.
11.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 203-1/2000-04 Ob-22775
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Popravek

Ob-22907
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
gradnjo AC Lenart – Beltinci, pododsek
Vučja vas – Belticni od km 0,000 do km
11,200, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 19/00 z dne 3. 3. 2000, Ob-22385, se
doda točka 3. (a) in se glasi:

3. (a) Ocenjena vrednost vseh razpi-
sanih del je 12.000,000.000 SIT.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Mengeš, faks 737-347, davčna št.
53602200.

2. (a) Kraj dobave: Dom počitka Men-
geš, Glavni trg 13, Mengeš.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
33,591.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš – računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  od 14. 3. 2000 do
27. 3. 2000, (vsak dan razen ob sobotah in
nedeljah med 8. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: komplet razpisne dokumen-
tacije stane 4.760 SIT (DDV že vključen).
Plačilo na ŽR 50120-603-55008, Dom po-
čitka Mengeš. Pred prevzemom dokumen-
tacije, bomo za plačilo izstavili račun ob
predložitvi potrdila o vplačilu in izjave vplač-
nika o registraciji z davčno številko.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 3. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  Dom počitka Mengeš, Glav-
ni trg 13, 1234 Mengeš – v tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2000 ob 12. uri v klubskem prostoru
Doma počitka Mengeš.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) pogoji po 40. členu ZJN,
b) pogoji podani v navodilih v razpisni

dokumentaciji,
c) cena.
9., 10.

Dom počitka Mengeš

Amendment

Ob-22908
In the Prequalification of Contractors for

performance of MW Lenart – Beltinci, sub-
section Vučja vas – Belticni from km 0,000
to km 11,200, published in OG RS, No.
19/00 dated 3th March 2000, Ob-22385,
item 3. (a) has to be added:

3. (a) The estimated value of all the
tender works is SIT 12,000,000,000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Ob-22594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za Pro-
jektiranje, nadzor in geološko-geome-
hanske raziskave.

Opis:
– projektiranje in nadzor: IP, PGD, PZI,

študije, elaborati, mnenja, revizije projek-
tov, nadzor gradbenih, strojnomontažerskih
in elektro del, geološka poročila,

– geološko-geomehanske raziskave.
Ocenjena vrednost naročila:
– projektiranje in nadzor: 5,000.000

SIT,
– geološko-geomehanske raziskave:

2,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Celje z okolico.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: celo

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod – kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 8.000 SIT, v ceni je zajet DDV, katerega
plačajo na ŽR Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256, pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 3. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
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Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Projektira-
nje, nadzor in geološko-geomehanske
raziskave”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 4. 2000 ob 12. uri,
v sejni sobi objekta C, na Vodovod – kanali-
zacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– dokazila po dokumentaciji za ugotav-
ljanje sposobnosti,

– reference,
– cena.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposob-
nost večim ponudnikom.

11.
Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Celje

Št. 012617 Ob-22736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Vodovod –Kanalizaci-
ja, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
faks 061/317-851.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: ugotavljanje sposobnosti za
izdelavo raziskav, študij in projektne do-
kumentacije vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja, črpališč, vodohranov, či-
stilnih naprav in ostalih objektov v sklo-
pu vodovodnega in kanalizacijskega si-
stema JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana, v skupno ocenjeni vrednosti na-
ročila 30,000.000  SIT (brez DDV) za sklop
A (izdelava raziskav in študij) in 120,000.000
SIT (brez DDV) za sklop B (preostali del naro-
čila).

3. Kraj izvedbe: območje Ljubljane z bliž-
njo okolico.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: na-
ročnik bo priznal sposobnost izbranim po-
nudnikom za obdobje 12 mesecev od dne-
va veljavnosti pisnega sklepa o priznanju
sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Andreji Mar-
tinčič in Francu Vizjaku, faks 061/317-851,
pod šifro JN 22 spos/2000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na ŽR št.
50100-601-11581 ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10, med 8. in 13. uro; po-
nudnik mora ob dvigu razpisne dokumenta-
cije pustiti svoj naslov, telefon, fax in ime in
priimek kontaktne osebe.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 4. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000
Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2000 ob 8. uri, na JP Vodovod –
Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000
Ljubljana.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): popolna ponudba, reference po-
nudnika, reference zaposlenih, ustrezno fi-
nančno stanje ponudnika, zavarovanje pro-
jektanske odgovornosti, dokazila zahtevana
po ZJN,…

10., 11., 12.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Javni razpisi

Razveljavitev

Št. 740-003/00-002 Ob-22657
Na podlagi 35. in 45. člena zakona o

telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 35/97,
45/97 – odločba US in 13/98 – odločba
US) in 13. člena zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS,
št. 71/94 in 47/97) izdaja Uprava RS za
telekomunikacije odločbo:

Javni razpis za prosto radiodifuzno frek-
venco na oddajni točki Pečarovci na frek-
venci 95,7 MHz, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, se razve-
ljavi.

Uprava RS za telekomunikacije

Preklic

Ob-22912
Občina Solčava preklicuje javni razpis za

izbiro izvajalca za kanalizacijski sistem in
čistilno napravo v Solčavi, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 19, str. 1630, Ob-2227 (v
slovenskem jeziku), Ob-22279 (v angleš-
kem jeziku) z dne 3. 3. 2000.

Občina Solčava

Ob-22763

Revised
Announcement for the Request for

Expressions of Interest
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

Development and Piloting of Valuation
System

MOF_5.1D_QCBS Loan No. IBRD
4498-0 SLO

This revised announcement refers to the
Request for Expressions of Interest for the
subproject item MOF_5.1D_QCBS Deve-
lopment and Piloting of Valuation System,
which was advertised in the UN Develop-
ment Business magazine on January 16,
2000, Number 526, in the Slovenian daily
newspaper Delo on January 15, 2000 and
in the Official Gazette of the Republic Slo-
venia on January 21, 2000, Number
5/2000, Ob-19035.

Modification refers to the provider of the
services who should be understood as a
Consulting company which will assure indi-
viduals with experience in valuation and pro-

perty tax systems or other relevant field for
a period of 24 months.

Expressions of interest must be delive-
red to the address bellow by March 22,
2000: Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, Real Estate Regi-
stration Modernization Project, Mrs. Marti-
na Ucak, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, tel. +386 61 178 4922, fax +386
61 178 4822, e-mail: rerm.pco@gov.si.

Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia

Ob-22764

Popravek
poziva k predložitvi interesa
Republika Slovenija Projekt

posodobitve evidentiranja nepremičnin
Izvedba sistemov obdavčenja in

vrednotenja nepremičnin v pilotskih
občinah

MOF_5.1D_QCBS
št. posojila IBRD 4498-0 SLO

Spremenjena objava se nanaša na poziv
k predložitvi interesa za podprojekt
MOF_5.1D_QCBS Izvedba sistemov ob-
davčenja in vrednotenja nepremičnin v pi-
lotskih občinah, ki je bil objavljen v časopi-
su Development Business, št. 526, z dne
16. januarja 2000, v slovenskem časniku
Delo 15. januarja 2000 in v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 5/2000 z dne 21.
januarja 2000, Ob-19035.

Sprememba v objavi se nanaša na izved-
bo svetovalnih storitev, ki naj jih zagotovi
ponudnik z ustreznim številom strokovnja-
kov s področja obdavčenja in vrednotenja
nepremičnin (ali s podobnega področja), za
obdobje 24 mesecev.

Interes je treba predložiti na spodaj ome-
njeni naslov do 22. marca 2000: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt posodo-
bitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak,
Zemljemerska ulica 12, soba 2/100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel.: +386-61-178-4922,
fax.: +386-61-178-4822, e-mail: rerm.pco-
@gov.si.

Geodetska uprava RS

Popravek

Ob-22935
V javnem razpisu za spodbujanje investi-

cij, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
16-17 z dne 25. 2. 2000, Ob-21973 se
popravi

Preambula se pravilno glasi:
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, Maribor, objavlja-
jo na podlagi programa Vlade Republike Slo-
venije za spodbujanje tujih neposrednih in-
vesticij za leto 2000, sprejetega na 141.
seji Vlade Republike Slovenije dne 6. 1.
2000 in skladno s pravilnikom o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2000).
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7. točka (odpiranje vlog) se pravilno
glasi:

Odpiranje vlog bo v sejni sobi Urada za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
Kotnikova 28, Ljubljana najkasneje 14 dni
po prejemu posamične vloge. O času odpi-
ranja bodo prijavitelji obveščeni pisno. Ko-
misija bo pri odpiranju in obravnavi vlog smi-
selno uporabljala določila pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/2000).

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvo za znanost

 in tehnologijo

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ministrstvo za malo gospodarstvo
 in turizem

Št. 400-02-04/00 Ob-22766
Ministrstvo za okolje in prostor, Upra-

va Republike Slovenije za varstvo narave,
objavlja na podlagi 13. člena uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov
Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerk-
nica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Do-
lova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica,
Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora,
Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja

Sora, Savinja za proizvodnjo električne
energije (Ur. l. RS, št. 5/00) - v nadalje-
vanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Barbarski potok,

Mislinja, Kanomljica, Ravenski potok,
Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov
graben, Rečki potok, Zadnja Sora,
Savinja za proizvodnjo električne

energije
I. Predmet koncesije: Gospodarsko iz-

koriščanje vode za proizvodnjo električne
energije na naslednjih odsekih vodotokov:

VODOTOK
KOORDINATE
GORVODNE

MEJE ODSEKA

Y                 X                  H

KOORDINATE
DOLVODNE

MEJE ODSEKA

Y                 X                  H

BRUTO
POTENCIAL

(kW)

Barbarski potok  5 509 530     5 150 730       497,00  5 509 360      5 150 710       490 00 31
Mislinja (Lu�nik)  5 511 905     5 145 730       513,50  5 511 470      5 146 155       501,50 223
Mislinja (Stra�e)  5 513 420     5 144 985       542,00  5 512 260      5 145 410       520,00 273
Mislinja (Golavabuka)  5 509 950     5 149 040       454,00  5 509 710      5 149 190       450,30 92
Kanomljica (Sp.Kanom.)  5 423 910     5 099 350       307,00  5 424 110      5 099 310       302,00 113
Ravenski potok  5 423 270     5 099 550       386,00  5 423 240      5 099 160       318,00 27
Lahinja (Èrnomelj)  5 515 400     5 047 150       137,50  5 515 490      5 047 450       135,60 125
Poljanska Sora (Šk.Loka)  5 446 990     5 113 120       339,50  5 447 010      5 113 370       335,50 491
Ramšakov graben  5490 650      5 139 800       852,50  5 490 720      5 139 610       767,50 21
Reèki potok  5 546 170     5 150 260       461,00  5 546 210      5 150 190       450,00 3
Zadnja Sora  5 425 850     5 117 160       650,00  5 426 150      5 117 880       602,00 89
Savinja (Raduha)  5 482 430     5 135 590       480,55  5 482 740      5 135 570       475,27 395
Savinja (Grušov. struga)  5 494 890     5 129 990       350,35  5 495 050      5 129 990       346,95 100

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz držav-
nega koordinatnega sistema (v Gauss - Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnem topografskem na-
črtu v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v skla-
du s pogoji uredbe.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je držav-
ljan Republike Slovenije,

2. da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti proizvodnje električne energije.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču
Za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Idejno rešitev hidroelektrarne, ki mora

vsebovati:
– osnovne karakteristične podatke mHE,
– tehnični opis gradbenih objektov in

opreme mHE,
– opis ukrepov varstva okolja,
– grafične priloge: situacijo v merilu

1:5000 ali večjim z vrisanimi objekti mHE;
karakteristični tlorisi in prerezi objektov mHE
v merilu 1:100 ali večjim.

Idejno rešitev mora izdelati pravna ali fizična
oseba ustrezne stroke, vpisana v imenik pro-
jektivnih podjetij oziroma imenik pooblaščenih
inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanimi
objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja hidroelektrarne,
ki ni starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v hidroelektrarno (računi že nakuplje-
ne opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav: prijavitelj vlo-
ži prijavo tako, da izpolni obrazec, ki je se-
stavni del tega razpisa.

Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izko-
riščanje vode na posameznih odsekih vo-
dotokov Barbarski potok, Mislinja, Kanom-
ljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska
Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zad-
nja Sora, Savinja za proizvodnjo električne
energije“ in imenom in naslovom ponudni-
ka, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
na Upravo RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 4. 4. 2000 do 12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
4. 4. 2000 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Uprave Republike Slo-
venije za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri odpiranju
prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali pred-
stavniki prijaviteljev, če se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor konce-
sionarja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo.
Prijavitelji, ki niso izbrani, bodo o tem ob-
veščeni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse

zahteve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnih rešitev

iz III. točke tega razpisa.
VIII. Prednostna merila:
– lastnina zemljišč na katerih bodo zgra-

jeni objekti hidroelektrarne,
– ustreznejša idejna rešitev hidroelek-

trarne v smislu varstva okolja.
IX. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij

med razpisom je Franc Zupan, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
(tel. 178-44-30), med 9. in 10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Priloga: obrazec
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

za podelitev koncesije za gospodarsko izkorišèanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski
potok, Mislinja, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Reèki potok,
Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo elektriène energije

I.  OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

Pravna oseba:
naziv: ..............................................................................................................
naslov: .............................................................................................................
direktor: ............................... ............................................................................

Fizièna oseba
ime in priimek: .................................................................................................
naslov: ............................................................................................................
status (ustrezno obkro�iti):

1. samostojni podjetnik,
2. drugo.

II.  ODSEK VODOTOKA, KI JE PREDMET PRIJAVE ZA PRIDOBITEV KONCESIJE

naziv vodotoka: ............................................................................................................
koordinate gorvodne meje odseka: ...............................................................................
koordinate dolvodne meje odseka: ...............................................................................

III. ZEMLJIŠÈE, NA KATEREM SO PREDVIDENI OBJEKTI HIDROELEKTRARNE

parcelna številka: ...............................................................................................................
ime lastnika oz. uporabnika tega zemljišèa: .......................................................................

IV. USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

podatki o kadrovski usposobljenosti za dejavnost proizvodnje elektriène energije (poklic,
izkušnje ipd.....):
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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podatki o finanènih pokazateljih gradnje hidroelektrarne (vrednost investicije, naèin financiranja
ipd.):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

V.  IZJAVLJAM:
      (obkro�iti)

a. da v celoti sprejemam pogoje iz 4. èlena uredbe,
b. da bom nosil vse stroške v zvezi s koncesijo,
c. da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predlo�il koncedentu dokazilo o povrnitvi vlo�enih

sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem.

PRILAGAM:

1.   za pravne osebe: dokazilo o registraciji na sodišèu,
 za fiziène osebe: potrdilo o dr�avljanstvu,

2.   idejno rešitev hidroelektrarne, iz III. toèke razpisa - elementi prijave na razpis,
3. kopijo katastrskega naèrta z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejša od 2

mesecev,
4. zemljiškoknji�ni izpisek parcel, na katerih je predvidena gradnja hidroelektrarne, ki ni starej�i od 2

mesecev,
5. dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (raèuni �e nakupljene opreme,

projekta, zemljišèa ipd.).

Datum ................................................

----------------------------------------

----------------------------------------
(ime prijavitelja in

podpis odgovorne osebe)
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Št. 812/00 Ob-22715
Na podlagi določil 27. zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), 5.
člena pravilnika o financiranju in sofinanci-
ranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99),
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Helenske republike o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti, z dne
10. novembra 1993, Programa sodelova-
nja na področju izobraževanja, kulturi in zna-
nosti med Vlado Republike Slovenije in Vla-
do Helenske republike za obdobje 1998
do 2000 ter Protokola prvega zasedanja
slovensko-grškega skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje, z
dne 17. decembra 1998, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa znanstveno-tehnološkega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Grčijo za obdobje

2001 do 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je Program znanstve-
no-tehnološkega sodelovanja med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Grčijo za obdobje
2001 do 2002: sofinanciranje medseboj-
nih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slo-
venskih in grških raziskovalcev, ki izvajajo
skupne raziskovalne projekte, in sicer: kraj-
ših obiskov (do 12 dni) in daljših obiskov
(do dveh mesecev).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehno-
loške projekte, financirane v okviru nacio-
nalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS,
št. 8/95), ali s strani Ministrstva za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije sofinan-
cirane mednarodne projekte;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;

– slovenski in grški nosilec morata vložiti
prijavi sočasno.

4. Vloga na razpis v dveh izvodih mora
vsebovati naslednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem in an-
gleškem jeziku;

– podatke o prijavitelju;
– podatke o slovenskem in grškem no-

silcu projekta, z referencami;
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference;
– načrt obiskov slovenskih in grških razi-

skovalcev;
– kratke življenjepise slovenskega in

grškega nosilca projekta ter sodelujočih ra-
ziskovalcev, z najpomembnejšimi publikaci-
jami, ki se nanašajo na vsebino projekta;

– opis projekta.

5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta znanstvenega projekta,
– izvedljivost v praksi,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 10 milijonov SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je praviloma dve leti. Predvideni
rok začetka izvajanja projektov je januar
2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj - vloga na javni razpis za
sofinanciranje slovensko-grškega znanstve-
nega sodelovanja za obdobje 2001 do
2002“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Alenka Kocjan, Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te vloge, do
vključno 12. maja 2000, do 15. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 17. maja 2000, v prostorih Ministrstva
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nisje.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po 2. zasedanju skupnega
slovensko-grškega odbora, predvidoma
pred 31. decembrom 2000.

11. Grški partner mora prav tako oddati
prijavo pristojnemu grškemu organu (Mini-
strstvu za razvoj).

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi tega
razpisa med 9. in 15. uro, v tajništvu Sek-
torja za mednarodno bilateralno sodelovanje
Ministrstva za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel. 178-46-00, oziroma je dostopna na
spletnih straneh (internetu) -
http.//www.mzt.si. Vse dodatne informaci-
je dobite pri Alenki Kocjan (tel.
178-46-00/89).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 9/2000 Ob-22855
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91), pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99) in sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Avstrije o
znanstveno-tehničnem sodelovanju z dne 8.
maja 1998 (Ur. l. RS, št. 10/99), Ministrs-
tvo za znanost in tehnologijo Republike Slo-
venije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehničnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Avstrijo v letih 2000 in 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskoval-
cev, ki izvajajo skupne raziskovalne projek-

te, in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski do 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezovati
na projekte temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja, financirane v okviru nacionalno-razi-
skovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95), ali
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo
sofinancirane mednarodne projekte;

– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati znanstveniki obeh držav;
slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti
prijavi načeloma sočasno, v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije ter Bundesministerium für Wis-
senschaft und Verkehr);

– prioritetna raziskovalna področja niso
vnaprej določena, prednost bodo imeli pro-
jekti, ki vsebujejo možnost vključevanja v
raziskovalne programe EU ter razširitev na
multilateralne projekte.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih, ki jo pred-
loži odgovorni nosilec projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem, nemš-
kem ali angleškem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in avstrijskem

nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– kratke življenjepise slovenskega in av-

strijskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– primernost prijavitelja projekta za iz-

vedbo projekta,
– pomen in nujnost bilateralnega znans-

tvenega sodelovanja (korist za znanost v
obeh državah ter možnosti za ekonomsko
uporabo rezultatov kot so patenti, licence
itd. ali možnost novih znanstvenih spoznanj),

– možnost uresničitve projekta,
– prioriteta v okviru znanstvenih in teh-

nološko-političnih raziskav v Sloveniji,
– eventualna možnost (kasnejše) vklju-

čitve v projekt, ki je financiran v okviru EU,
ali v druge multilateralne programe.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.

7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od 1. julija 2000 do 31. de-
cembra 2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstri-
jo v letih 2000 in 2001«, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Anja
Muck, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te vloge, do vključno 31. 3. 2000 do
12. ure.
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9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 3. 4. 2000, v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlagate-
lji obveščeni po sestanku mešane komisije.

11. Avstrijski partner mora prav tako od-
dati prijavo na pristojnem mestu, in sicer:
Büro für Wissenschaftlich-Technische Zu-
sammenarbeit des ÖAD, Schottengasse 1,
A-1010 Wien, tel.: +43/1/533 24 55; fax:
+43/1/533 13 96, e-mail: wtz@oead.ac.at,
spletna stran: www.oead.ac.at/info/wtz.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za med-
narodno znanstveno in tehnološko sodelova-
nje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Trg OF 13, tel. 178-46-76, oziroma je
dostopna na internetu. Vse dodatne informa-
cije so pri Anji Muck, tel. 178-46-91.

13. Predmetni javni razpis predstavlja na-
daljevanje javnega razpisa za sofinanciranje
znanstveno-tehničnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v
letih 2000 in 2001 (Ur. l. RS, št. 102/99),
in sicer zaradi dodatnega roka za oddajo
novih vlog. Oba javna razpisa skupaj pred-
stavljata celoto.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 86/00-4 Ob-22596
Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,

pogojih in postopku za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za av-
tohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št.
33/97) in uredbe o spremembah in dopol-
nitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku
za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospo-
darske osnove za avtohtoni narodni skup-
nosti (Ur. l. RS, št. 16/99) objavlja Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj

javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni

narodni skupnosti za leto 2000
1. Predmet razpisa so posojila za naložbe

v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah, zadružnih organizacij, malega gospo-
darstva ter naložbe v druge proizvodne in sto-
ritvene objekte in opremo v gospodarstvu.

2. Pravico kandidiranja imajo fizične ose-
be, pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti
in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov
avtohtone narodne skupnosti ali je večina
zaposlenih pripadnikov avtohtone narodne
skupnosti ali je njihov ustanovitelj narodna
skupnost, za naložbe na območjih, kjer živijo
pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti.

3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat, razen če
se izvaja fazno.

4. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz razpisa, mora izpolnjevati kri-
terije iz 10. člena zakona o uporabi sred-
stev, pridobljenih iz naslova kupnine na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95).

5. Sredstva v obliki posojila pridobi pro-
silec, ki lahko dokaže, da ima med viri finan-
ciranja najmanj 15% lastnih sredstev. Poso-
jila za posamezne investicije se dodeljujejo
največ do 60% predračunske vrednosti in-

vesticije. Obrestna mera odobrenega poso-
jila je TOM +1%, z dobo vračanja 7 let in
moratorijem od 6 mesecev do 2 let. Mora-
toriju se posojilojemalec lahko odpove.

6. Za pridobitev posojila pod pogoji iz 5.
točke mora prosilec predložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– prijavo,
– izpolnjen obrazec A za projekte s po-

dročja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavno-
sti, oziroma obrazec B za projekte s po-
dročja malega gospodarstva, drugih pro-
izvodnih in storitvenih dejavnosti in opreme
v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi
obrazca A in B (vloga za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za av-
tohtoni narodni skupnosti za leto 1999; Ur.
l. RS, št. 90/99), s prilogami, ki so navede-
ne v 10. členu uredbe o merilih, pogojih in
postopku za dodelitev sredstev za ustvarja-
nje gospodarske osnove za avtohtoni na-
rodni skupnosti (Ur. l. RS, št. 33/97),

– dokazilo o poravnanih davkih in pris-
pevkih.

Za pridobitev posojila v vrednosti do 2
milijona SIT, predloži prosilec samo izpol-
njen ustrezen obrazec in dokazilo o porav-
nanih davkih in prispevkih.

7. Prednost pri pridobivanju sredstev in
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega
pospeševalnega centra za razvoj malega gos-
podarstva oziroma svetovalca pospeševalne
mreže za malo gospodarstvo z licenco Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, o gospo-
darski upravičenosti investicije s področja
malega gospodarstva in sklenjeno pogodbo
s poslovno banko o odobrenem posojilu.

8. Razpis je odprt do 31. 12. 2000 ozi-
roma do porabe razpoložljivih sredstev.

9. Medresorska komisija se bo sestajala
za obravnavo prispelih vlog enkrat meseč-
no, in sicer 20. v mesecu. Prvi sestanek bo
20. aprila 2000.

10. Prijave, naslovljene na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, vložijo prosil-
ci na upravnih enotah v Murski Soboti, Len-
davi, Kopru, Izoli in Piranu.

11. Prosilci, katerim bodo sredstva
odobrena s sklepom Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj, bodo sklenili po-
sojilno pogodbo o črpanju sredstev s poob-
laščeno banko.

Pred podpisom pogodbe so dolžni pred-
ložiti dokazilo o ustreznem zavarovanju odo-
brenega posojila.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-22751
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
in pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00), objavlja Slovenska nacionalna turi-
stična organizacija

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programov

tržnega komuniciranja, produkcije
prodajnih katalogov in prospektnih

publikacij in programov pridobivanja
mednarodnih kongresov

Vir: razpoložljiva sredstva na postavki
3984 – Nacionalna turistična organiazcija.

1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Slovenska nacionalna turistična organizaci-
ja, Dunajska 156, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje slovenskemu turističnemu gospodars-
tvu za pripravo in izvedbo programov tržne-
ga komuniciranja, produkcijo prodajnih ka-
talogov in prospektnih publikacij in progra-
mov pridobivanja mednarodnih kongresov z
namenom pospešiti slovensko turistično po-
nudbo.

A) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be in podjetniki posamezniki s sedežem v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju upravi-
čenci) v turističnem gospodarstvu: turistični
organizatorji potovanj oziroma receptivne tu-
ristične agencije in druga turistična podjetja
(hoteli, zdravilišča, gostinski in prenočitveni
obrati), regionalne turistične organizacije
(RTO), področne turistične organizacije
(PTO) in lokalne turistične organizacije
(LTO), ustanovljene skladno z zakonom o
pospeševanju turizma, organizatorji kongre-
sov ter druge pravne ali fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti oziro-
ma poddejavnosti po standardni klasifiakciji
dejavnosti: H/55.1 – dejavnost hotelov in
podobnih obratov in/ali H/55.2 – dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih obratov in/ali I/62.1 – zračni promet na
rednih linijah in/ali I/62.2 – izredni zračni
promet in/ali I/63.3 – dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n. in/ali
O/92.711 – prirejanje klasičnih iger na sre-
čo in/ali O/92.712 – dejavnost igralnic
in/ali K/74.841 – prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov in imajo dovoljenje za
opravljanje teh dejavnosti.

B) Izločitveni kriteriji za podjetja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čena podjetja:
– podjetja, ki niso navedena v prejšnji

točki ali nimajo registrirane dejavnosti iz
prejšnje točke oziroma dovoljenja za oprav-
ljanje teh dejavnosti;

– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave.

C) Izločitveni kriteriji za programe
Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-

čeni programi:
– programi, ki niso s področja turizma,
– programi, ki niso predmet v razpisu

opredeljenih programov tržnega komunici-
ranja, produkcije prodajnih katalogov in
prospektnih publikacij in programov prido-
bivanja mednarodnih kongresov na tujih tr-
gih iz točke E,

– programi, ki so se pričeli pred letom
2000,

– programi, ki ne bodo zaključeni v letu
2000,

– programi, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna.

D) Merila in pogoji za izbiro programov
D1) Merila za izbiro programov tržnega

komuniciranja:
– strateška pomembnost trga,
– tržna naravnanost programa,
– strateška pomembnost soudeležene-

ga tujega partnerja (upravičenci, ki bodo
pridobili novega partnerja imajo prednost),
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– število udeležencih upravičencev pri
pripravi in izvedbi programa (npr. programi,
ki jih bo izvajalo več upravičencev skupaj
bodo imeli prednost pred programi, ki jih
bo izvajal posamezen upravičenec),

– prepletenost oziroma število uporab-
ljenih orodij tržnega komuniciranja pri enem
programu,

– finančna konstrukcija programa,
– delež finančne udeležbe predlagatelja

programa in njegovih partnerjev,
– uporaba znaka slovenskega turizma v

skladu s priročnikom za uporabo celostne
podobe slovenske turistične ponudbe.

D2) Merila za izbiro programov produk-
cije prodajnih katalogov in prospektnih pub-
likacij:

– vsebina prospektne publikacije (čim
večja nacionalna oziroma regionalna narav-
nanost),

– število jezikovnih različic,
– pri izdelavi regionalnih in produktnih

prospektov se upošteva število udeleženih
upravičencev pri pripravi in izvedbi progra-
ma (npr. programi, ki jih bo izvajalo več
upravičencev skupaj bodo imeli prednost
pred programi, ki jih bo izvajal posamezen
upravičenec),

– finančna konstrukcija programa,
– deleže finančne udeležbe predlagate-

lja programa in morebitnih njegovih partner-
jev,

– pri izdelavi regionalnih in produktnih
prospektov je pogoj sofinanciranja upošte-
vanje celostne podobe slovenskega turiz-
ma in uporaba znaka slovenskega turizma v
prospektu v skladu s priročnikom za upora-
bo celostne podobe slovenske turistične po-
nudbe,

– pri izdelavi prodajnih katalogov za Slo-
venijo pa je pogoj sofinanciranja možnost
uporabe ene strani v katalogu s strani upo-
rabnika proračunskih sredstev in uporaba
znaka slovenskega turizma v katalogu v skla-
du s priročnikom za uporabo celostne po-
dobe slovenske turistične ponudbe.

D3) Merila za izbiro programov pridobi-
vanja mednarodnih kongresov:

– pogoj sofinanciranja je povezava med
mednarodno strokovno organizacijo in lo-
kalno strokovno organizacijo oziroma zdru-
ženjem stroke, kateri je namenjen medna-
rodni kongres,

– strateška pomembnost kongresa ozi-
roma trgov od koder prihajajo udeleženci,

– obseg kongresa (št. udeležencev),
– finančna konstrukcija programa,
– delež finančne udeležbe predlagatelja

programa,
– pogoj sofinanciranja je tudi uporaba

znaka slovenskega turizma v skladu s pri-
ročnikom za uporabo celostne podobe slo-
venske turistične ponudbe v vseh prospek-
tih, oglasih in drugih orodjih tržnega komu-
niciranja tako pri pridobivanju mednarodne-
ga kongresa, kot kasneje pri sami
organizaciji mednarodnega kongresa.

Pri programih produkcije regionalnih in
produktinih prospektnih publikacij imajo
prednost reginalne turistične organiazcije
(RTO), področne turistične organizacije
(PTO) in Lokalne turistične organizacije
(LTO), ki so ustanovljene skladno s tretjim
členom zakona o pospeševanju turizma in
so skladno z osmim členom zakona o pos-

peševanju turizma pridobile status “turistič-
nega območja”. Pri produkciji prodajnih ka-
talogov imajo prednost turistični organiza-
torji potovanj oziroma receptivne turistične
agencije. Pri programih pridobivanja med-
narodnih kongresov pa imajo prednost or-
ganizatorji kongresnih dejavnosti.

E) Relevantni trgi in programi
Sredstva so prednostno namenjena na-

slednjim tujim trgom: Avstrija, Italija, Nemči-
ja, Hrvaška, Madžarska, Švica, ZDA in Ka-
nada, Nizozemska in Belgija, Velika Britani-
ja in Irska. Podjetja lahko kandidirajo z na-
slednjimi programi: programi tržnega
komuniciranja (predstavitve aranžmajev pri
tujih agentih in posameznih ciljnih skupi-
nah, programi direktnega marketinga za in-
dividualne goste, ciljno oglaševanje, izdela-
va in distribucija posebnih letakov s kon-
kretnimi programi, izvedba študijskih poto-
vanj za TO in TA, vključitev programa v
katalog tujega TA ali TO), produkcijo pro-
dajnih katalogov (izdelava specializiranih in-
coming katalogov za Slovenijo v tiskanih me-
dijih ali na eletronskih medijih in izdelava
kombiniranih prodajnih katalogov s pomem-
bnim deležem slovenske turistične ponud-
be), produkcijo prospektnih publikacij (iz-
delava regijskih turističnih prospektov, izde-
lava nacionalnih turističnih produktnih pros-
pektov) in programi pridobivanja kongresov.
Posamezen upravičenec lahko kandidira z
večimi programi, vendar z vsakim ločeno
(eno program je ena vloga).

F) Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja je največ do 60%

vrednosti predlaganega programa, vendar ne
bo presegla zneska 400.000 SIT na posa-
mezen program tržnega komuniciranja, pro-
gram produkcije prodajnega kataloga, ki vse-
buje ponudbo večih držav, program produk-
cije prospektnih publikacij in program prido-
bivanja mednarodnih kongresov oziroma ne
bo presegala zneska 700.000 SIT na posa-
mezen program produkcije specializiranega
prodajnega kataloga za Slovenijo.

G) Stroški, ki jih proračunski uporabnik
ne bo sofinanciral:

– potni stroški in dnevnice,
– pri kombiniranih prodajnih katalogih

proračunski uporabnik ne krije stroškov pri-
prave in izdelave tistega dela kataloga, ki
vsebuje turistično ponudbo tujih držav.

H) Pogoj predhodne izvedbe programa
Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-

povratna sredstva za stroške programa, če
bodo le ti uspešno dokončani in če bo za-
ključno poročilo ter obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
programa, skupaj z dokazili o realizaciji pro-
grama.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je predmet te-

ga javnega razpisa znaša 75,000.000 SIT.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo iz-
vedla dve odpiranji in ocenjevanji vlog pris-
pelih na javni razpis. Razpoložljiva sredstva
bodo po posameznih odpiranjih oziroma oce-
njevanjih razdeljena po naslednjem ključu:

– na prvem odpiranju oziroma ocenjeva-
nju bo na razpolago 60% celotnih razpolož-
ljivih sredstev;

– na drugem odpiranju oziroma ocenje-
vanju bo na razpolago 40% celotnih razpo-
ložljivih sredstev.

Kolikor sredstva na prvem odpiranju ozi-
roma ocenjevanju ne bodo porabljena, se
bodo prenesla na drugo odpiranje oziroma
ocenjevanje. Prav tako bodo lahko vloge
upravičencev, ki bodo na prvem odpiranju
oziroma ocenjevanju dobili za odobrene vlo-
ge manj sredstev od možnih sredstev, zara-
di premalo razpoložljivih sredstev, upošte-
vane pri drugem odpiranju oziroma ocenje-
vanju.

4. Uporaba sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu morajo

biti porabljena do konca leta 2000.
5. Predložitev vlog
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-

dili, mora biti dostavljena na naslov: Sloven-
ska nacionalna turistična organizacija, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
pod oznako “Ne odpiraj – razpis”, z navedbo
“promocijski programi”. Ponudbe so pravo-
časno predložene naročniku, če prispejo na
njegov sedež ali so osebno vložene:

– za prvo odpiranje najkasneje do pone-
deljka 10. 4. 2000 do 15. ure,

– za drugo odpiranje najkasneje do po-
nedeljka 28. 8. 2000 do 15. ure.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna

komisija v naslednjih terminih:
– prvo odpiranje bo v torek, 11. 4. 2000

ob 10. uri v prostorih Slovenske nacionalne
turistične organizacije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana,

– drugo odpiranje bo v torek, 29. 8.
2000 ob 10. uri v prostorih Slovenske na-
cionalne turistične organiazcije, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

Odpiranje vlog niso javna.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vsi,

ki se bodo prijavili na javni razpis bodo o
rezultatih obveščeni v roku 15 dni po odpi-
ranju.

8. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo in dodatne informacije
posreduje Klara Hauko ali Iztok Altbauer,
Slovenska nacionalna turistična organizaci-
ja, Dunajska 156, Ljubljana, tel. 189 18
40, faks 189 18 41.

Slovenska nacionalna
turistična organizacija

Št. 5/00 Ob-22861
V skladu s pravilnikom o izvajanju ukre-

pov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 57/99) objavlja Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju Zavod)

javni razpis
za izbiro skladov dela v Republiki
Sloveniji za obdobje 2000 -2002
1. Poštni naslov, številka telefaksa: Za-

vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, faks
061/125-98-23.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev: predmet jav-
nega razpisa je izbor skladov dela v Repub-
liki Sloveniji. Razpis velja za:

A. delujoče sklade dela,
B. nove sklade dela.
Prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je

registrirana za izvajanje dejavnosti skladov
dela v skladu z določili 53.d člena zakona o
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zaposlovanju in zavarovanju za primer brez-
poselnosti (Ur. l. RS, št. 5-223/91, 17/91
– popravek, 12-672/92, 71-2575/93,
2/94 – popravek, 38-1522/94 in
69-3370/98, v nadaljevanju ZZZPB), ima
izdano odločbo za izvajanje dejavnosti skla-
dov dela v skladu z Zakonom o ustanovah
(Ur. l. RS, št. 60/95) in ki razpolaga z us-
treznimi kadrovskimi in prostorskimi zmog-
ljivostmi ter izpolnjuje pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji. V primeru, da bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve razpisalo koncesijo za izvajanje ukre-
pov aktivne politike zaposlovanja, jo je prija-
vitelj dolžan pridobiti. Prijavitelji morajo ime-
ti tudi ustrezno usposobljene menedžerje.
Pogoji in merila so natančneje opisana v
razpisni dokumentaciji.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev je 300,000.000 SIT (za leto
2000), v letih 2001 in 2002 bo okvirna
višina sredstev dodeljena v skladu s 3. čle-
nom ZZZPB, ki določa, da Državni zbor Re-
publike Slovenije na predlog Vlade Republi-
ke Slovenije sprejema politiko zaposlovanja
in program za njeno izvajanje ter določa
potreben obseg sredstev. Posamezni prija-
vitelj lahko v proračunskem letu pridobi do
največ 20 odstotkov razpisanih sredstev.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodelje-
vanje sredstev: javni razpis se nanaša na
izvajanje dejavnosti skladov dela do konca
leta 2002. Prijavitelje bo Zavod izbral za
obdobje treh let, pogodbe pa se bodo skle-
pale letno, skladno s programom aktivne
politike zaposlovanja in razpoložljivimi fi-
nančnimi sredstvi v posameznem proračun-
skem letu. Razpis bo v posameznem prora-
čunskem letu odprt do porabe sredstev.

5. Rok do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev: vloge za
leto 2000 morajo biti predložene do na-
slednjih ponedeljkov: 10. 4. 2000, 8. 5.
2000 in 12. 6. 2000 do 12. ure. Vloge se
oddajo osebno ali po pošti, vloge, ki bodo
poslane s pošto, morajo biti oddane pripo-
ročeno ali s povratnico.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev sred-
stev, oziroma datumi odpiranja vlog, če je v
javnem razpisu predvideno zaporedno odpi-
ranje le teh: datumi odpiranja vlog bodo ob
naslednjih torkih: 11. 4. 2000, 9. 5. 2000 in
13. 6. 2000. Odpiranje vlog ne bo javno.

7. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo obveščeni o izi-
du javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
po roku, ki je določen za odpiranje vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v
vložišču (v kleti, soba št. 4) Zavoda Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana ali na spletnih straneh zavoda
http://www-ai.ijs.si/RZZ_doc/index.html.

9. Druge informacije o javnem razpisu:
za informacije o javnem razpisu lahko pokli-
čete vsak ponedeljek in sredo od 12. do
14. ure, na telefonsko številko
061/176-99-74 (Dragica Dani).

10. Zavod bo za leti 2001 in 2002 objavil
v Uradnem listu RS podatke o višini sred-

stev, namenjenih za izvajanje te dejavnosti (v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v
posameznem proračunskem letu) in roke za
predložitev vlog za nove sklade dela.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 17/2000 Ob-22762
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove lupin v okviru
akcije »Ljubljana – moje mesto« v letu

2000
1. Predmet razpisa: izbira stavb za sofi-

nanciranje celovite obnove uličnih pročelij in
streh na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo
in višina sofinanciranja:

a) po sprejetem Proračunu MOL za l.
2000 se z javnim razpisom po programu
»Ljubljana moje mesto« za obnovo pročelij
in streh namenja 20,000.000 SIT.

b) obnova pročelij in streh se sofinancira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del

za stavbe, ki bodo vključene v akcijo po
splošnih kriterijih;

– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni in zgodovinski
spomenik (staro mestno jedro) ter stavbe,
ki jih je Ljubljanski regionalni zavod za vars-
tvo naravne in kulturne dediščine evidentiral
za razglasitev kot arhitekturni spomenik;

– v višini 50% za stavbe, ki so bile raz-
glašene za arhitekturni spomenik.

c) Pri zahtevnih investicijah bo - ne glede
na opisan način sofinanciranja - delež sofi-
nanciranja določen za vsak primer posebej
glede na razpoložljiva sredstva.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) stavba mora biti pomembna z vidika

kulturne dediščine (spomeniško-varstveni,
arhitekturni in ambientalni pomen stavbe  v
veduti mesta);

b) lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovi-
tvenih del stavbne lupine;

c) lastniki morajo imeti poravnane fi-
nanče)ne obveznosti do Mestne občine
Ljubljana.

4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije stavbe in opis po-

trebnih del na stavbi s priloženo fotografijo;
b) dokazilo o lastništvu  oz. solastništvu

stavbe;
c) izjava vseh lastnikov o zagotovitvi preo-

stalih 75% oziroma 67% oziroma 50 % sred-
stev;

d) izjava vseh lastnikov, da soglašajo,  da
bo izvajalec del izbran na podlagi javnega
razpisa skladno z Zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97);

e) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
se bo stavbna lupina obnavljala  po smerni-
cah Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine.

f) dokazilo o vplači)ilu 25.000 SIT na ži-
ro račun  MOL, Mestna uprava, št.
50100-630-810108, »LMM – razpis za ob-
novo lupin 2000«,  sklicna številka:
200101. Navedena sredstva se vplačk)ajo
kot zagotovilo za resnost ponudbe in bodo
v primeru, čl)e stavba na tem javnem razpi-
su ne bo izbrana, vrnjena plačm)niku v 30

dneh po končn)anem razpisu. Zato je v pri-
javi treba navesti številko žiro ali tekočega
računa, kamor se sredstva vrnejo. Če je
stavba v tem razpisu izbrana in lastniki od
izvedbe odstopijo, se sredstva zadržijo;

5. Merila za izbor: prijave bo pregledala
in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe
vrednotila (točkovala) glede na:

a) pomen objekta z vidika kulturne de-
diščb)ine in arhitekturne vrednosti:0 - 3 toč-
ke,

b) ambientalni pomen objekta v veduti
mesta (npr. stavbe v Stari Ljubljani, stavbe v
secesijskem predelu ob Miklošičevi cesti
ali drugje po Ljubljani: 0 - 2 točke,

c) lokacija stavbe v predelu, ki je že del-
no urejen (zaklj. že delno urejenih mestnih
ambientov): 0 - 2 točke,

d) pomen stavbe z vidika dejavnosti v
njej (širši pomen za mesto): 0 - 3 točke,

e) dotrajanost stavbe: 0 - 2 točki,
f) investicijsko manj zahtevne stavbe (z

razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim
več stavb: 0 - 2 točke

g) sodelovanje na razpisu »Ljubljana mo-
je mesto«  v preteklih letih: 0 - 1 točka.

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.

6. Kraj in rok za oddajo prijav: pisne pri-
jave je treba predložiti na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št.
255/II do vključno 27. 3. 2000 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako »Javni razpsi – obnova lupin. Ne
odpiraj.«

Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in do-
kazilom o plačilu.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 2000
ob 13. uri v prostoru pred sejno sobo 143/I,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

7. Dodatna pojasnila: vsa dodatna poja-
snila dobite na: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje Poljanska 28, Ljubljana tel. 306 1527
ali na podjetju Imovina d.o.o.,Trg MDB 14,
Ljubljana, tel. 125 6166 ali 126 4600 vsak
ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 15 dneh po končanem razpisu.

Mestna občina Ljubljana

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 920/00 Ob-22656
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Minerva Žalec, d.d., Pon-

grac 101, 3302 Griže.
Predmet prodaje:
– 1.614 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 23.000 SIT za delnico,
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– 106 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 23.000 SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 31. 3. 2000. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d., Celje

Ob-22716
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja ponudbo, ki jo je ban-
ki posredoval delničar Semesadike, d.d.,
Prešernova 35, 1234 Mengeš, za

odkup

– 1000 rednih delnic Banke Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 25.500 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca, št. 50120-601-30325.

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.

Delničarji Banke Domžale, d.d., skupina
NLB, ki imajo v skladu z določili statuta Ban-
ke Domžale, d.d., skupina NLB prednostno
pravico odkupa, morajo upoštevati določila
zakona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 11/00 Ob-22661
Na podlagi 14. člena družbene pogod-

be in 454. člena zakona o gospodarskih
družbah, obvešča Pekarna, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Pohorska cesta 1, Radlje
ob Dravi, vse svoje eventualne upnike, da je
skupščina družbe na svoji 6. redni seji dne
28. 2. 2000 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
in sicer iz dosedanjih 70,330.000 SIT

na 42,210.000 SIT.
Družba vabi vse eventualne upnike, da

se v roku 8 dni po objavi zglasijo pri družbi
in izjavijo, da z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala soglašajo.

Pekarna, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Radlje ob Dravi

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Dopolnitev

Št. 14/2000 Ob-22671
Uprava družbe IRP Alpinum d.d., Ribčev

laz 50, Bohinjsko jezero, objavlja dopolni-
tev dnevnega reda, redne seje skupščine
delniške družbe, sklicane za dne 30. 3.
2000 v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz
51, Bohinjsko jezero in objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 17, z dne 25. 2. 2000.

Besedilo sklica se na zahtevo delničarja
Iztoka Noča dopolni tako, da se doda nova
4. točka dnevnega reda, ki glasi:

“4. Sprememba sedeža družbe.”
Predlog sklepa: sedež družbe se spre-

meni tako, da se poslej glasi: “Ribčev laz
51, Bohinjsko jezero”.

IRP Alpinum d.d., Bohinjsko jezero
uprava družbe

Ob-22631
Uprava družbe Rašica, tovarna pletenin

Ljubljana, d.d., na podlagi 283. člena ZGD
in 16. člena statuta družbe, v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

4. skupščino
družbe Rašica, tovarna pletenin,

Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 11. 4. 2000, s pričetkom ob

8.30, na sedežu družbe, Zg. Gameljne 20,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: skupščina družbe potrdi
delovna telesa v predlaganem sestavu.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.

2. Seznanitev delničarjev z izvedenimi
ukrepi v zvezi s programom prestrukturira-
nja družbe.

O tej točki ni glasovanja.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v

višini 819,285.000 SIT se poveča za
795,320.000 SIT, tako da po povečanju
znaša 1.614,605.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 795.320 navadnih imenskih delnic
v nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico
in z enakimi lastnostmi, kot jih imajo že izda-
ne delnice.

Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki na podlagi izvršene cesije
terjatev, ki temelji na sklenjenih pogodbah s
posameznimi upniki.

V prilogi sklepa so navedene osebe, od
katerih se stvarni vložek pridobi, višina nji-
hovih terjatev, skupno število delnic, ki se
zagotovi posamezni osebi za stvarni vložek
ter njihova nominalna vrednost:

– GPN, d.o.o. – 2,799.000 SIT – 2.799
delnic, v nominalni vrednosti: 2,799.000 SIT,

– Jankovec Pavel, s.p. – 819.000 SIT
– 819 delnic, v nominalni vrednosti:
819.000 SIT,

– Vasič Stanojka – 27.000 SIT – 27 del-
nic, v nominalni vrednosti: 27.000 SIT,

– Grant, d.o.o. – 1,560.000 SIT –
1.560 delnic, v nominalni vrednosti:
1,560.000 SIT,

– Napredek Domžale, d.d. – 1,330.000
SIT – 1.330 delnic, v nominalni vrednosti:
1,330.000 SIT,

– Abanka, d.d. – 1,216.000 SIT –
1.216 delnic, v nominalni vrednosti:
1,216.000 SIT,

– Fors, d.o.o. – 887.000 SIT – 887
delnic, v nominalni vrednosti: 887.000 SIT,

– Apolonija Honigsfeld – 7,594.000 SIT
– 7.594 delnic, v nominalni vrednosti:
7,594.000 SIT,

– Franc Šuc – 1,031.000 SIT – 1.031
delnic, v nominalni vrednosti: 1,031.000 SIT,

– Marta Trampuž – 1,031.000 SIT –
1.031 delnic, v nominalni vrednosti:
1,031.000 SIT,

– Peter Grubelnik – 515.000 SIT – 515
delnic, v nominalni vrednosti: 515.000 SIT,

– Veronika Mujdrica – 515.000 SIT – 515
delnic, v nominalni vrednosti: 515.000 SIT,

– Juvan Peter – 5,973.000 SIT – 5.973
delnic, v nominalni vrednosti: 5,973.000 SIT,

– INO, grafično podjetje, d.o.o. –
117.000 SIT – 117 delnic, v nominalni vred-
nosti: 117.000 SIT,

– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
– 123,766.000 SIT – 123.766 delnic, v
nominalni vrednosti: 123,766.000 SIT,

– Slovenska razvojna družba, d.d. –
646,140.000 SIT – 646.140 delnic, v nom-
inalni vrednosti: 646,140.000 SIT.

Prednostna pravica ostalih delnic do no-
vih delnic se izključi.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Nadzorni svet družbe predlaga sprejem

naslednjega sklepa: za pooblaščenega re-
vizorja za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska hiša B & A, d.o.o.

5. Sklenitev aneksa k pogodbi o preno-
su upravljalskih upravičenj.

Predlog sklepa: sprejme se aneks k po-
godbi o začasnem prenosu posameznih
upravičenih delničarjev do udeležbe pri
upravljanju družbe po predlogu uprave.

6. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno pra-
vico imajo tisti delničarji, ki se pisno najavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe. Delničarji, ki se niso najavili v tem
roku, nimajo glasovalne pravice, lahko pa
prisostvujejo skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti posredovano družbi skupaj z
najavo in ostane shranjeno pri njej.

Udeležence naprošamo, da se prijavijo
in vpišejo 30 minut pred začetkom skupšči-
ne ter prevzamejo glasovnice. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 51% osnovnega kapitala. Če skupš-
čina ob prvem sklicu ne doseže sklepčno-
sti, bo ponovni sklic skupščine istega dne,
čez eno uro, z enakim dnevnim redom.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo ob
ponovnem sklicu prisotnih 15% glasov vseh
delničarjev.

Gradivo za skupščino, skupaj s poroči-
lom uprave o razlogih za izključitev pred-
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nostne pravice do vplačila novih delnic, je
na voljo na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 15. ure.

Rašica, d.d.
uprava

nadzorni svet

Ob-22746
Na podlagi prvega odstavka 12. člena

statuta družbe Trgovsko podjetje Delika,d.d.
Jesenice, Cesta Maršala Tita 22 v zvezi s
čl. 377/4 zakona o gospodarskih družbah
sklicuje likvidacijski upravitelj

izredno skupščino delničarjev,

ki bo dne 17. 4. 2000 ob 17. uri v sejni
dvorani Občine Jesenice, Cesta Maršala Ti-
ta 78, Jesenice

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman

iz Ljubljane,
– preštevalki glasov: Anica Oblak, Mir-

jam Kozan,
– notarka: Nada Svetina iz Jesenic.
2. Sprejem letnih poročil za l.

1997/98/99.
Predlog sklepa: sprejme se letna poro-

čila za l. 1997/98/99 po predlogu likvida-
cijskega upravitelja.

3. Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa:
1. Vzame se na znanje odstop likvidacij-

ske upraviteljice Stanke Kramar z dnem
skupščine.

2. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje odvetnik Andrej Kozelj iz Ljubljane. Pla-
čilo za delo likvidacijskega upravitelja se
določi ob uporabi določil 2. in 3. člena
odredbe o merilih za določanje nagrad ste-
čajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne
poravnave (Ur. l. RS, št. 37-1517/1994,
37-1829/1995).

4. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 17. 4. 2000

ob 17. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 17. 4. 2000 ob 17.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pogoji udeležbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svo-

jo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino in pred začetkom skupščine
pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z
udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, Cesta Maršala Tita
22 vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku enega tedna od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Likvidacijski upravitelj
Stanka Kramar, ekon.

Ob-22868
V skladu z določili 43. in 54. člena statu-

ta Grad, d.d., sklicujem

11. redno skupščino
delniške družbe Grad,

ki bo v četrtek, 13. 4. 2000 ob 16. uri
v prostorih Grad, d.d., Tržaška 118, Ljub-
ljana.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepč-

nosti.
2. Realizacija sklepov 10. redne seje

skupščine.
3. Sprejem letnega poročila Grad, d.d.,

za leto 1999.
4. Delitev dobička.
5. Prilagoditve in spremembe statuta

Grad, d.d.
Vabilo je podano skladno s 45. členom

statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni-
čar v 15 dneh obvestiti družbo, da se na-
merava udeležiti skupščine in glasovati.

Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasne-
je do 29. 3. 2000) ali sedež družbe najka-
sneje do 23. 3. 2000, z izrecno željo, da
se o predlogu obvesti vse delničarje. Pred-
log je potrebno tudi utemeljiti (46. člen
statuta).

1. točka dnevnega reda temelji na dolo-
čilih 9. člena, 2. točka pa na določilih 3.
člena poslovnika skupščine Grad, d.d., 3.
in 4. točki temeljita na določilih 54. člena
statuta in 5. točka na določilih 74. člena
statuta Grad, d.d.

Nadzorni svet predlaga sprejetje nasled-
njih sklepov:

ad. 1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.

ad. 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad. 3: Sprejme se predlagano poročilo s

predlaganimi usmeritvami.
ad. 4: Sprejme se predlagana delitev

dobička.
Dividende se izplačajo najkasneje do 31.

5. 2000. Upravičenec do prejema dividen-
de je lastnik imenske delnice vpisan v knji-
go delnic na dan skupščine ali novi lastnik
na dan izplačila dividende ob overjenem pi-
snem pooblastilu prodajalca.

ad. 5: Sprejmejo se predlagane spre-
membe statuta Grad, d.d.

Gradivo je v skladu z določbami 45. čle-
na statuta delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, vsak delovnik do vključno 4. 4.
2000 do 13. 4. 2000 od 9. do 13. ure. Na
seji je prisoten notar.

Grad, d.d., Ljubljana
direktor

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30723-1/00-3 Ob-22865
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 3. marca 2000 na skupno zahtevo pod-
jetij Vele, trgovska družba d.d., Domžale
in Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Naklo, uvedel postopek ugotavljanja sklad-
nosti pogodbe o ustanovitvi gospodarskega
interesnega združenja GIZ SUMA 2000, s
tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK.

Podjetja Napredek Trgovina, d.d., Dom-
žale, ABC Tabor, d.d., Grosuplje, Kočna,
d.d., Kamnik, Živila Kranj, d.d., Naklo, ERA,
d.d., Velenje, Koloniale Veletrgovina, d.d.,
Maribor in Veletrgovina Potrošnik so dne
25. 10. 1999 sklenila zgoraj navedeno po-
godbo. Temeljni namen ustanovitve združe-
nja je nudenje storitev pri nabavi in prodaji,
z namenom, da bi ustanoviteljice pridobile
večje finančne, komercialne in druge ugod-
nosti ter izboljšale rezultate poslovanja in
pospešile svoj razvoj.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-22913
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

na podlagi priglasitve koncentracije dne 28.
2. 2000 izdal odločbo, v kateri je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6,
1538 Ljubljana, in Založba Obzorja,
družba za založništvo, trgovino in stori-
tve d.d., Partizanska 3 – 5, 2000 Mari-
bor, skladna s pravili konkurence in da ji
urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega paketa delnic podjetja Založba
Obzorja s strani DZS d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnih tr-
gov izdajanja knjig in trgovine (prodajanje
knjig na debelo in drobno, papirnice, trg
prodaje na debelo z drugimi izdelki široke
porabe), ni izkazan resen sum, da bi bila
koncentracija neskladna s pravili konku-
rence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pra-
vili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-22662
Ime javnega glasila: RTV Slovenija.
Člani sveta RTV Slovenija so: mag. Janez

Kocijančič – predsednik, Marcel Buh – na-
mestnik predsednika, dr. Berta Jereb, dr.
Igor Lukšič, Alfred Killer, Mile Šetinc, dr.
Anton Jeglič, Silvano Sau, Jožef Kocon, dr.
Tone Ploj, dr. Janko Kos, France Kapus,
Judita Zidar, Franček Rudolf, Alenka Lesko-
vic, mag. Aljoša Redžepovič, Jože Stanič,
Andrej Presečnik, Lado Pohar, Milena Ko-
selj Šmit, Bogomir Vnučec, mag. Geza Filo,
mag. Rosvita Pesek, Igor Palčič, Igor Krč.

Člani nadzornega odbora RTV Slovenija
so: Branko Grims – predsednik, Sandi Čol-
nik – namestnik predsednika, Jožica Koto-
mar, Anton Majzelj, mag. Borut J. Somme-
regger, dr. Metka Tekavčič, Vida Petrovčič.

Ob-22866
Ime javnega glasila: OSA – humoristič-

no satirični list.
Izdajatelj javnega glasila: Odmev – Po-

slovne storitve, Franc Kociper, s.p., Trg svo-
bode 16, 2310 Slovenska Bistrica.

Viri financiranja: lastni prihodki od pro-
daje in objave reklamnih sporočil.

100% last kapitala: Franc Kociper.
Poslovodstvo: Franc Kociper.

Razne objave

Preklic

Št. 466-29/99 Ob-22819
Na podlagi 10. člena uredbe o odpro-

daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in po-
sebnega načrta prodaje in zamenjave dr-
žavnega premoženja – nepremičnin, ki ga
je Vlada Republike Slovenije določila s
sklepom št. 460-05/98-15(N) z dne 23.
septembra 1999, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana objavlja

preklic javne dražbe
Javna dražba za odprodajo stavbe na

Šubičevi 10 v Ljubljani, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 6-7 dne 28. 1. 2000,
se prekliče.

Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

Ob-22871
Na podlagi sklepa v. d. direktorja Psihia-

trične klinike Ljubljana z dne 3. 3. 2000 v
skladu z določbami odredbe o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Republike Slovenije objavlja

javno dražbo
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.

2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja rabljenih vozil po sezna-

mu

Tip vozila Ccm Letnik Prevoženi km Izklicna cena

Citroen C 25 E - Cimos 1971 1991 160.000 520.000
Mazda 626 2.0i 16V 1991 1997 45.000 3,250.000

Ogled vozil je možen dne 27. 3. 2000
od 8. do 12. ure, na naslovu Psihiatrična
klinika Ljubljana, Studenec 48. Kontaktna
oseba: Lan Vošnjak.

b) Vsa vozila se odprodajo po sistemu
videno-kupljeno. Davek na promet vozila,
davek na dodano vrednost in stroške prepi-
sa vozila plača kupec.

c) Rok predaje: vozila se predajo kupcu
po podpisu pogodbe in izvršenih plačilih.

3. Javna dražba se bo opravila ustno.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku petnajstih dni po
opravljeni javni dražbi, predpogodba pa na
dan javne dražbe.

5. Način in rok plačila: najugodnejši draži-
telj je dolžan plačati kupnino v roku osmih dni
po podpisu pogodbe, na žiro račun št.
50103-603-403974, sklic na št. 27032000.

6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% ocenje-
ne vrednosti vsakega vozila na žiro račun št.

50103-603-403974, sklic na št.
27032000 , z obvezno navedbo namena
nakazila: “varščina za vozilo ...(navede se
tip vozila)”. Položena kavcija se všteje v kup-
nino. Po opravljeni dražbi se dražiteljem, ki
na dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
osmih dni brez obresti.

7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih vseh davkih in pris-

pevkih (za pravne osebe),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade žiro računa (za
pravne osebe),

– pooblastilo za zastopanje in podpis
predpogodbe.

8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba bo 27. 3. 2000, s pričetkom ob 12.
uri, na naslovu Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, uprav-
na stavba.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 465-76/99 Ob-22589
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
ter sklepov Občinskega sveta občine Gro-
suplje z dne 28. 1. 1998 in 5. 5. 1999

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v k. o.

Stranska vas
1. Predmet prodaje so stavbne parcele

namenjene za gradnjo stanovanjskih hiš, in
sicer:

Stavbna parcela Parc. št. Izmera Izklicna cena zemljišča

A 774/8 31 m2

773/7 130 m2

1042/40 93 m2

886/14 89 m2

Skupaj: 343 m2 2,279.002 SIT

B 773/5 163 m2

1042/42 85 m2

886/15 95 m2

Skupaj: 343 m2 2,279.002 SIT

C 773/4 79 m2

1042/43 129 m2

886/16 133 m2

Skupaj: 341 m2 2,265.713 SIT

D 886/8 322 m2 2,139.471 SIT

E 886/9 361 m2 2,398.599 SIT

F 886/10 374 m2 2,484.975 SIT

G 886/11 383 m2

1042/37 100 m2

774/6 114 m2

Skupaj: 597 m2 3,966.659 SIT

Stavbne parcele se prodajajo ločeno.
2. Podrobnejše lokacijske in gradbene

pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš bo do-
ločil pristojni upravni organ z lokacijskim ozi-
roma gradbenim dovoljenjem. Stroške pri-
dobitve lokacijskega in gradbenega dovo-
ljenja nosi kupec.

3. V izklicni ceni zemljišč nista zajeta od-
škodnina zaradi spremembe namembnosti
zemljišča in komunalni prispevek, ki ju plača
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki se izkažejo z registra-
cijo oziroma potrdilom o državljanstvu.
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Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

5. Dražitelji morajo vplačati varščino v
višini 300.000 SIT na žiro račun Občine
Grosuplje št. 50130-630-810272 s pripi-
som “Za dražbo – Brezje”, in sicer v roku
15 dni po objavi javne dražbe v Uradnem
listu RS in v istem roku oddati na naslov
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosup-
lje pisno prijavo. V pisni prijavi se navedejo
natančni podatki dražitelja in priloži kopija
vplačila varščine.

6. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi,
ter plačati izklicano ceno v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se
šteje, da je odstopil od nakupa. V tem pri-
meru plačana varščina zapade v korist pro-
dajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obresti v roku 5
dni po javni dražbi.

7. Občina Grosuplje si zadržuje zase in
za izvajalce pravico posega v zemljišče, brez
predhodnega dovoljenja in odškodnine za-
radi izvajanja del v okviru opremljanja stavb-
nega zemljišča.

8. Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin, kakor tudi vse stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo in prenosom last-
ništva.

9. Najmanjši znesek za katerega draži-
telj lahko dvigne izklicno ceno je 100.000
SIT.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne odproda zemljišča nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
roku 5 dni po javni dražbi brez obresti.

11. Ustna javna dražba bo v torek, 28.
3. 2000 ob 10. uri v prostorih Občine Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna
soba (I. nadstropje).

12. Vse informacije so na voljo v času
uradnih ur na Uradu za splošne zadeve Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje
ali po telefonu 061/761-211. Po predhod-
ni najavi je možen tudi ogled zemljišča.

Občina Grosuplje

Ob-22665
Micom Marcus, marketing in trgovina,

d.o.o., Koper, v stečaju, Belveder b.š., Ko-
per, skladno sklepom stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St
18/98 z dne 21. 2. 2000, objavlja

prodajo
premoženja stečajnega dolžnika zalog
trgovskega blaga (tekstilnih izdelkov) z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet podaje: zaloga trgovskega

blaga (tekstilnih izdelkov), kot izhaja iz in-
venturnega popisa na dan 15. 4. 1999.

2. Najnižja prodajna cena: 71,924.532
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 s pisno ponudbo”. Plačana
varščina bo izbranemu ponudniku vračuna-
na v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh
po izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se
ne obrestuje;

– pisna ponudba mora vsebovati priimek
in ime kupca ter njegov naslov oziroma fir-
mo in sedež, predmet nakupa in ponujeni
znesek kupnine, plačilne pogoje in dokazilo
o plačilu varščine. Ponudbo mora podpisati
kupec oziroma odgovorna oseba pravne
osebe;

– prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne po-
goje;

– o izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 5 dneh po končanem zbiranju po-
nudb;

– izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v roku 8 dni po prejemu obve-
stila o izbiri in kupnino v celoti plačati v 8
dneh po sklenitvi pogodbe; v primeru, če
bo dogovorjen daljši rok plačila kupnine,
mora izbrani ponudnik v roku 8 dni po izbiri
zagotoviti zavarovanje plačila kupnine to je
nepreklicno garancijo prvovrstne banke na
prvi poziv;

– če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v celoti v določe-
nem roku ali v določenem roku ne predloži
bančne garancije, se šteje, da je odstopil
od nakupa in bo prodaja razveljavljena, varš-
čino pa bo obdržal stečajni dolžnik. Če ku-
pec ne plača v roku celotne kupnine ali
kakorkoli odstopi od nakupa, se mu vrne le
tisti del kupnine, ki ostane po pokritju vseh
stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega od-
stopa od nakupa;

– kupljeno premično premoženje kupec
prevzame v last in posest po plačilu celotne
kupnine oziroma po izročitvi nepreklicne ga-
rancije prvovrstne banke na prvi poziv.

Dodatne informacije lahko dobite pri ste-
čajni upraviteljici odv. Marti Kalpič Zalar,
Ljubljana, Slovenska c. 56/V, tel.
061/132-71-46. Sklep o prodaji premože-
nja je objavljen na oglasni deski Okrožnega
sodišča v Kopru.

Micom Marcus, d.o.o., v stečaju
Koper

Stečajna upraviteljica
odvetnica Marta Kalpič Zalar

Ob-22663
Likvidacijski upravitelj družbe MKI Insta-

lacije, montaža Novo mesto, d.o.o. – v likvi-
daciji, Mervar Jože, Vavta vas 74, Straža v
skladu s sklepom Okrožneg sodišča v No-
vem mestu SRG 2000/00309 z dne 4. 2.
2000 in v skladu z določilom 381. člena
ZGD objavlja

poziv upnikom

1. Z dnem 4. 2. 2000 je začet postopek
redne (prostovoljne) likvidacije družbe MKI

Instalacije montaža Novo mesto, d.o.o.,
Podbevškova ulica 15, Novo mesto – v lik-
vidaciji.

2. Kot likvidacijski upravitelj je imenovan
direktor Mervar Jože, Vavta vas 74, Straža.

3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov: MKI Instalacije, mon-
taža, d.o.o., Novo mesto – v likvidaciji – v
roku 30 dni od dneva, ko je bil ta oglas
objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je po-
trebno vložiti v enem izvodu. Prijavam mora-
jo biti priložene vse listine, ki dokazujejo
višino in obstoj terjatve.

4. Dolžnike se poziva, da takoj poravna-
jo svoje obveznosti, ki jih imajo do družbe
MKI Instalacije montaža Novo mesto, d.o.o.
– v likvidaciji.

MKI Instalacije, montaža
Novo mesto, d.o.o.,

Likvidacijski upravitelj Mervar Jože

Ob-22664
Marles Žagarska industrija Maribor,

d.o.o. – v likvidaciji Maribor, Limbuška c. 2
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah objavlja

poziv upnikom

da prijavijo svoje terjatve do družbe Mar-
les Žagarska industrija Maribor, d.o.o. – v
likvidaciji, Maribor, Limbuška c. 2, v roku
30 dni po objavi tega poziva.

Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.

Marles Žagarska industrija Maribor,
d.o.o. v likvidaciji

Likvidacijski upravitelj
Slavko Cimerman

Št. 05/2000 Ob-22658
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0629 Aleš Prijon, univ. dipl. inž. arh.
A-0650 Lidija Balantič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0704 Vojko Derkovič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0880 Rasto Kirn, univ. dipl. inž. arh.
A-0881 Bojan Srpčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0882 Jože Dobrin, univ. dipl. inž. arh.
A-0883 Sonja Kunčič, univ. dipl. inž. arh.
A-0886 Breda Bonač-Arko, univ. dipl.

inž. arh.
A-0887 Ivo Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
A-0888 Tomaž Bekš, univ. dipl. inž. arh.
A-0889 Kamilo Kolarič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0890 Nataša Pevc, univ. dipl. inž. arh.
A-0891 Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl.

inž. arh.
A-0892 Janez Bahar, univ. dipl. inž. arh.
A-0893 Richard Sendi, univ. dipl. inž.

arh.
A-0894 Sonja Tominšek, univ. dipl. arh.
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ES PI

AK-0884 Iztok Kavčič, univ. dipl. inž. kraj.
arh.

AK-0885 mag. Aleš Bizjak, univ. dipl. inž.
kraj. arh.

G-1847 Julijana Jamnik, univ. dipl. inž.
grad.

G-1848 Vojislav Janković, univ. dipl. inž.
grad.

G-1849 Damijan Lavrenčič, univ. dipl.
inž. grad.

G-1850 Marko Lazar, univ. dipl. inž.
grad.

G-1851 Tomaž Hojnik, univ. dipl. inž.
grad.

G-1852 Jožefa Krajnik, inž. grad.
G-1854 Andrej Kralj, univ. dipl. inž. grad.
G-1855 Janko Sušnik, univ. dipl. inž.

grad.
G-1856 Lucija Remec, univ. dipl. inž.

grad.
G-1857 Janez Končan, inž. grad.
G-1858 Franek Banovec, univ. dipl. inž.

grad.
G-1859 Janez Režun, univ. dipl. inž.

grad.
G-1860 Sergij Grmek, univ. dipl. inž.

grad.
G-1861 Stanislav Kolbl, inž. grad.
S-0681 Nada Medved, univ. dipl. inž. str.
S-0748 Matija Oblak, univ. dipl. inž. str.
S-0951 Marjan Jakulin, inž. str.
S-0968 mag. Amir Topalović, univ. dipl.

inž. str.
S-0969 mag. Igor Zabukovec, univ. dipl.

inž. str.
S-0971 Primož Ozvald, univ. dipl. inž. str.
S-0972 Aleksander Klemenc, univ. dipl.

inž. str.
S-0973 Boštjan Žigon, univ. dipl. inž. str.
S-0974 Dragan Jokić, univ. dipl. inž. str.
S-0975 Boštjan Nučič, univ. dipl. inž. str.
S-0976 Marko Vrabec, univ. dipl. inž. str.
S-0977 Zlatko Vezjak, univ. dipl. inž. str.
S-0978 Erih Štefanec, univ. dipl. inž. str.
S-0979 Janez Lesar, univ. dipl. inž. str.
S-0980 Boris Erjavec, inž. str.
S-0981 Marjan Simončič, univ. dipl. inž.

str.
S-0982 Ivan Hercog, univ. dipl. inž. str.
S-0983 Marij Trojar, univ. dipl. inž. str.
S-0984 Jože Zaletelj, univ. dipl. inž. str.
S-0985 Miroslav Srpčič, univ. dipl. inž.

str.
S-0986 Miran Sikovšek, univ. dipl. inž.

str.
S-0987 Matjaž Dremelj, univ. dipl. inž.

str.
S-0988 mag. Marko Benulič, univ. dipl.

inž. str.
E-1084 Branko Klančar, inž. el.
E-1122 Marko Kastelic, univ. dipl. inž.

el.
E-1123 Georgij Papadopulos P., univ.

dipl. inž. el.
E-1124 Jožef Rižnik, inž. el.
E-1125 Damir Istenič, inž. el.
E-1126 Edvard Turk, univ. dipl. inž. el.
E-1127 Pero Papić, univ. dipl. inž. el.
E-1128 Branko Fošner, univ. dipl. inž. el.
E-1129 Zore Lukin, univ. dipl. inž. el.
E-1130 Roman Ložar, univ. dipl. inž. el.
E-1131 Branimir Lahajnar, univ. dipl.

inž. el.

ES PI

E-1132 Branimir Verhovnik, univ. dipl.
inž. el.

E-1133 mag. Bojan Marčič, univ. dipl.
inž. el.

E-1134 Janko Lončar, univ. dipl. inž. el.
E-1135 Blaž Burgar, univ. dipl. inž. el.
E-1136 Rajko Lenarčič, univ. dipl. inž.

el.
E-1137 Tomaž Gril, univ. dipl. inž. el.
E-1138 Tomaž Pinter, univ. dipl. inž. el.
E-1139 Antun Čović, univ. dipl. inž. el.
E-1141 Jernej Boncelj, inž. el.
E-1142 Igor Maravič, univ. dipl. inž. el.
E-1143 Damjan Lipušček, univ. dipl. inž.

el.
E-1144 Peter Zagožen, univ. dipl. inž. el.
E-1145 mag. Ivan Zagožen, univ. dipl.

inž. el.
T-0382 Marijan Lenart, univ. dipl. inž.

rud.
T-0468 Jurij Kus, prof. biol.
T-0484 Boris Likar, univ. dipl. inž. rud.
T-0485 Agata Boncelj, univ. dipl. inž.

geol.
T-0486 Andrej Štimulak, univ. dipl. inž.

rud.
TR-0487 Jasna Crnkovič Klanjšek, univ.

dipl. inž. geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/2000 Ob-22659
Na podlagi 99 in 103. člena statuta IZS

(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
Zbornica Slovenije

seznam inženirjev,

ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev. Njihove zahteve je obravnaval
upravni odbor na 37. redni seji z dne 14. 2.
2000 in sprejel sklep številka 497, da se iz
članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev izbriše naslednje inženirje:

ES PI

T-0486 Andrej Štimulak, univ. dipl. inž.
rud.

A-0334 Ivo Šnajder, univ. dipl. inž. arh.
A-0546 Marjeta - Marija Šorn, univ. dipl.

inž. arh.
G-0198 Mojca Usenik - Plečnik, inž.

grad.
G-0220 Karolina Korečan, univ. dipl. inž.

grad.
G-0870 Alenka Jež, univ. dipl. inž. grad.
S-0270 Stanislav Mirt, univ. dipl. inž. str.

ES PI

S-0361 Leonard Joska, inž. str.
S-0437 Renato Blažica, univ. dipl. inž.

str.
S-0528 Štefan Šipič, univ. dipl. inž. str.
S-0534 Andrej Naraglav, univ. dipl. inž.

str.
E-0139 Matjaž Gerden, univ. dipl. inž. el.
E-0238 Stanislav Grošelj, univ. dipl. inž.

el.
T-0030 Janez Furlan, univ. dipl. inž.

kem.
T-0088 Anka Čehovin, univ. dipl. inž. živil.

tehn.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Zupan Janez s.p., Bišče 33, Domžale,
štampiljko pravokotne oblike z napisom Za-
stopanje, svetovanje in posredovanje Ja-
nez Zupan s.p. Bišče 33 1230 Domžale,
tel. 1626800 in GSM 041 712058.
gnu-20238

Priglasitveni list

Kisovec Francka - Prehrana Kisovec,
Velika Loka 12, Velika Loka, obrtno dovo-
ljenje, št. 9921, izdano dne 6. 3. 1995.
gnd-20193

Klemenčič Alojzij, Breg pri Velikem Ga-
bru 6/A, Šentvid pri Stični, priglasitveni
list, opravilna št. 09-0358/94. gnl-20135

Kolar Srečko, V Dovjež 26, Ljublja-
na-Šentvid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 028981/1277/00-35/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnz-19821

Konjedic Marčela, Vrtojba na Lokvi 28,
Šempeter pri Gorici, priglasitveni list, op-
ravilna št. 37-1439/1994, izdan dne 1.
11. 1994. gny-20247

Kozjek Rozalija, Trnovec 9, Medvode,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1181/94.
gns-19978
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Petrovački Vladimir, Kvedrova 7, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1859/95. gnh-20089

Potrebuješ Zdravko, Zagorica pri Veli-
kem Gabru 54, Trebnje, priglasitveni list,
izdan dne 14.4. 1994 in 5. 2. 1997i.
gnv-20075

Seferi Leonora, Valjavčeva ulica 5, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-1970/96,
izdan dne 22. 7. 1996. gnc-20169

Sraka Mojca, Krekova 8, Maribor, prig-
lasitveni list, opravilna št. 064-1172/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnk-19786

Šketelj Joško, Na lazu 20, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št.
038/2111-97, izdan dne 1. 7. 1997.
gne-20367

Škof Jože s.p., Boldraž 14/a, Metlika,
priglasitveni list, opravilna št. 34030895,
izdan dne 1. 1. 1995 - original.
gnm-20234

Štih Lesjak Renata, Jedinščica 18,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1247-94, izdan dne 1. 1. 1995.
gno-20232

Šumer Alfonz s. p., Kovaška cesta 60,
Lovrenc na Pohorju, priglasitveni list, opra-
vilna št. 068-0342/94, izdan dne 19. 10.
1994. gng-20365

Tešić Vladan s.p., Cesta Cirila Tavčarja
16, Jesenice, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0239/94, izdan dne 13. 5. 1994.
gnh-20014

Virag Franc, Sadarjeva 6, Komenda, ob-
rtno dovoljenje, št.
040944/0591/0025/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnj-20087

Žižek Avgust, Kokolova 2, Ptuj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
046023/1272/00-52/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-20248

Potne listine

Abdič Aida, Skojevska cesta 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 590821, izdala UE
Ljubljana. gnf-20191

Ajdnik Aleš, Cesta med Vinogradi 20,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 102565, izdala UE Koper.
gno-19882

Ajdnik Vida, Cesta med Vinogradi 20,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
912371, izdala UE Koper. gnu-19876

Antolinc Vida, Log 52, Rogatec, potni
list, št. AA 168182, izdala UE Šmarje.
gnl-19860

Avbelj Savka, Na griču 1, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 224874, izdala UE Ljubljana.
gni-20038

Bagari Žiga, Zdešarjeva ulica 3, Ljublja-
na, potni list, št. BA 948070, izdala UE
Ljubljana. gnq-20055

Balaj Haxhi, Kardeljeva 73, Maribor, po-
tni list, št. AA 444036, izdala UE Maribor.
gnt-20427

Bastjančič Klavdija, Mala vas 32, Bo-
vec, maloobmejno prepustnico, št. AI
9992, izdala UE Tolmin. gnh-19864

Bavcon Peter, Prvačina 5/a, Dornberk,
potni list, št. BA 696032, izdala UE Nova
Gorica. gni-19863

Bavdek Stojan, Prijateljev trg 6, Ribni-
ca, potni list, št. BA 722367, izdala UE
Ribnica. gni-20188

Berdajs Tomaž, Cesta komandanta Sta-
neta 12, Litija, potni list, št. BA 507681,
izdala UE Litija. gnj-20412

Bida Filipovič Olga, Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 520024, izdala
UE Ljubljana. gne-20171

Bogar Laura, Dolina pri Lendavi 5/a,
Lendava - Lendva, potni list, št. BA
764991, izdala UE Lendava. gnu-20430

Brković Vahid, Kardeljev trg 3, Velenje,
potni list, št. BA 614886, izdala UE Vele-
nje. gnf-20016

Brundula Pavel, Tomaj 71, Dutovlje, po-
tni list, št. AA 845988, izdala UE Sežana.
gnt-19827

Brus Magdalena, Cesta maršala Tita 20,
Jesenice, potni list, št. AA 490328, izdala
UE Jesenice. gnn-20158

Brus Srečko, Kalce 21/a, Logatec, po-
tni list, št. BA 4439, izdala UE Logatec.
gnr-20354

Bucik Matjaž, Partizanska ulica 2, Ka-
nal, potni list, št. AA 356985, izdala UE
Nova Gorica. gnb-20270

Ceferin Janez, Črtomirova 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 316649, izdala UE
Ljubljana. gnd-20422

Cigoj Jordan, Črniče 91, Črniče, potni
list, št. AA 695323, izdala UE Ajdovščina.
gnw-20024

Cigoj Silva, Črniče 91, Črniče, potni
list, št. AA 382231, izdala UE Ajdovščina.
gny-20022

Čegovnik Borut, Krivec 8, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 498853, izdala UE Ljubljana.
gnl-19835

Čegovnik Boštjan, Krivec 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 586567, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-19834

Čegovnik Katarina, Krivec 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 770549, izdala UE Ljub-
ljana. gno-19836

Černigoj Mateja, Drežnica 43, Kobarid,
potni list, št. AA 362961, izdala UE Tol-
min. gnf-19866

Češnovar Jožefa, Pot v Hribec 9, Ljub-
ljana-Črnuče, potni list, št. BA 16159, iz-
dala UE Ljubljana. gng-20390

Čubej Nežika, Solkan, Cesta IX. Korpu-
sa 83, Solkan, potni list, št. AA 843091,
izdala UE Nova Gorica. gnx-20027

Čulina Daniel, Skolibrova 8, Ormož, po-
tni list, št. AA 482086, izdala UE Ormož.
gnj-20012

Delakorda Uroš, Ul. Pohorskega bata-
ljona 11, Zgornja Polskava, potni list, št.
BA 652366, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-19858

Deželak Loris, Klaričeva 16/D, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 31860, izdala UE Koper.
gnh-20272

Djukić Emil, Ob Hublju 7, Ajdovščina,
potni list, št. BA 830528, izdala UE Ajdov-
ščina. gnd-20143

Dobrić Ljiljana, Clevelandska 29, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 112598, izdala UE
Ljubljana. gnd-20293

Dobrić Zlatko, Clevelandska 29, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 112596, izdala UE
Ljubljana. gne-20292

Dodič David, Dilce 1, Postojna, potni
list, št. BA 635884, izdala UE Postojna.
gnh-20264

Domladiš Šavle Urška, Šolska ulica 57,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA 5557,
izdala UE Koper. gne-20142

Domnik Mira Cvetka, Cerkova ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 171547, izdala
UE Ljubljana. gnt-20152

Đikić Ana, Mladinska ulica 4, Vuzenica,
potni list, št. BA 824768, izdala UE Radlje
ob Dravi. gne-20167

Ferfolja Nelvedina, Podmark 15, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. AA 843757,
izdala UE Nova Gorica na ime Hasoljić Ne-
lvedina. gnz-19871

Ferlič Irena, Dolenjska cesta 36, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885940, izdala UE
Ljubljana. gnz-20221

Filipič Franc, Luize Pesjakove 2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 718173, izdala UE
Ljubljana. gnu-20076

Filipič Metod, Stara Oselica 34, Gore-
nja vas, potni list, št. BA 952049, izdala
UE Škofja Loka. gny-20347

Fišer Pajk Erika, Parecag 10/C, Sečo-
vlje - Sicciole, potni list, št. AA 208971,
izdala UE Piran. gnk-20015

Glušič Maksimiljan, Varpolje 30, Reči-
ca ob Savinji, potni list, št. AA 25875, iz-
dala UE Mozirje. gnv-20125

Gračnar Konrad, Kranjska cesta 4, Še-
nčur, potni list, št. AA 139511, izdala UE
Kranj. gnq-20255

Gregorc Simon, Mirni kot 7, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 200469, izdala
UE Piran. gnj-20137

Grmek Dragica, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, potni list, št. BA 621499, izdala
UE Domžale. gnp-20006

Grmek Ivana, Hruševo 97, Dobrova, po-
tni list, št. BA 290521, izdala UE Ljublja-
na. gnf-20241

Grmek Robert, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, potni list, št. AA 326353, izdala
UE Domžale. gnq-20005

Grošelj Pečnik Jerneja, Valjavčeva uli-
ca 29, Kranj, potni list, št. BA 276996,
izdala UE Kranj. gnp-19881

Habicht Marija, Hruševo 97, Dobrova,
potni list, št. AA 111234, izdala UE Ljublja-
na. gne-20242

Habicht Roman, Hruševo 97, Dobrova,
potni list, št. AA 111233, izdala UE Ljublja-
na. gnd-20243

Hajtnik Zoran, Ob Drobtinki 11, Notra-
nje Gorice, potni list, št. AA 453795, izda-
lo MNZ RS. gnj-19941

Halilagić Osman, Kidričevo naselje 8,
Postojna, potni list, št. AA 97380, izdala
UE Postojna. gnj-20262

Halilagić Remzija, Kidričevo naselje 8,
Postojna, potni list, št. BA 489488, izdala
UE Postojna. gnk-20261

Hedl Dušan, Kozjek pri Ceršaku 9, Ce-
ršak, potni list, št. AA 583792, izdala UE
Pesnica. m-344

Hodžar Mitja, Prisoje 4, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
138581, izdala UE Koper. gnq-20380

Hrovatič Miran, Lahovna 8, Celje, potni
list, št. AA 568999, izdala UE Celje.
gns-20403
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Hudoklin Matjaž, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, potni list, št. AA 676227, izdala
UE Ljubljana. gne-19842

Izlakar Milan, Kebetova ulica 18, Kranj,
potni list, št. BA 381421, izdala UE Kranj.
gnf-20166

Jakubović Danijel, Veliki Podljuben 3/a,
Uršna sela, potni list, št. BA 549953, izda-
la UE Novo mesto. gni-19867

Jugović Štefka, Dorfarje 11, Škofja
Loka, potni list, št. AA 580907, izdala UE
Škofja Loka. gnv-20350

Jurca Barbara, Trata VII št. 003, Kočev-
je, potni list, št. AA 892277, izdala UE
Tržič. gnw-20374

Kalšek Mirko, Kovača vas 7, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 557499, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnn-20283

Klajderič Jasna, Cirkulane 46, Cirkula-
ne, potni list, št. BA 607367, izdala UE
Ptuj. gne-20017

Klapšić Alja, Gregorčičeva 2/a, Celje,
potni list, št. BA 420643, izdala UE Celje.
gnr-20104

Klemenčič Ivan, Rajnkovec 19, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 526561, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gnc-20119

Klešnik Smilka Ksenija, Kersnikova uli-
ca 11, Ljubljana, potni list, št. BA 973665,
izdala UE Ljubljana. gnk-20386

Kokol Dragica, Jazbina 15, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. BA 458956, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnv-20025

Kolarič Robert, Gajevci 6/a, Gorišnica,
potni list, št. BA 894665, izdala UE Ptuj.
gnt-20002

Kovač Gregor, Negastrn 10, Moravče,
potni list, št. AA 580160, izdala UE Dom-
žale. gny-19947

Krajnc Bojan, Lisce 36, Celje, potni list,
št. AA 548147, izdala UE Celje.
gnz-19996

Krivec Nisveta, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, potni list, št. BA 246986,
izdala UE Nova Gorica. gnp-20131

Krnetić Zoran, Fabianijeva 27, Ljublja-
na, potni list, št. AA 461222, izdala UE
Ljubljana. gnj-19887

Kruhak Bojan, Gasilska ulica 8/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 229536,
izdala UE Koper. gnr-20379

Kruhak Bojan, Gasilska ulica 8/a, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 3130, izdala UE Koper. gnv-20375

Kuntič Štefan, Zgornje Gorje 68, Zgor-
nje Gorje, potni list, št. AA 577978, izdala
UE Radovljica. gne-20042

Kuzma Aleš, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 197336, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-20487

Kuzman Gregor, Konjsko 3/b, Vojnik,
potni list, št. BA 96727, izdala UE Celje.
gnn-20408

Lahajnar Gojmir, Topniška ulica 19, Lju-
bljana, potni list, št. AA 171174, izdala UE
Ljubljana. gnv-20175

Lazarevska Trajka, Marušičeva 8, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 509587,
izdala UE Koper. gng-20265

Levičnik Jožica, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 376036, izdala UE
Ljubljana. gnt-20327

Ličen Silvester, Budanje 1/n, Vipava,
potni list, št. AA 381391, izdala UE Ajdov-
ščina. gnp-19831

Ličen Vanda, Budanje 1/n, Vipava, pot-
ni list, št. BA 123162, izdala UE Ajdovšči-
na. gnr-19829

Lovec Sandra, Celovška 140, Ljublja-
na, potni list, št. BA 626402, izdala UE
Ljubljana. gnm-19888

Lovrečič Patricija, Cesta med Vinogradi
št. 20, Koper - Capodistria, potni list, št.
AA 209687, izdala UE Koper. gnt-19877

Lovrečič Patricija, Cesta med Vinogradi
20, Koper - Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 151092, izdala UE Koper.
gnm-19884

Lovrić Marijana, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 19/2000. gnn-20008

Mandič Boštjan, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 499133, izdala
UE Ljubljana. gnn-20508

Markežič Darijo, Pregara 29, Gračišče,
potni list, št. BA 336777, izdala UE Koper.
gnf-19891

Mavrič Dragica, C. Goriške fronte 108,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
468492, izdala UE Nova Gorica.
gnc-19869

Mejač Roman, Vojkova ulica 3, Celje,
potni list, št. AA 31384, izdala UE Celje.
gny-20122

Mermolja Alojzij, Cesta 51, Ajdovščina,
potni list, št. BA 36034, izdala UE Ajdovš-
čina. gno-20132

Miljanovič Snežana, Gradišnikova ulica
4, Borovnica, potni list, št. BA 316809,
izdala UE Vrhnika na ime Zorc Snežana.
gnb-20445

Mlekuž Rudolf, Kajuhova 52, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. AA 17138, izda-
la UE Slovenska Bistrica. gnp-20256

Mrdjenović Milan, Šmarje 7, Šmarje,
potni list, št. BA 574984, izdala UE Koper.
gnl-20160

Novak Anton, Smrečnikova ul. 28, Novo
mesto, potni list, št. AA 757254, izdala UE
Novo mesto. gnc-19844

Obrstar Darja, Sadinja vas pri Dvoru
6/a, Novo mesto - Krka, potni list, št. BA
849919, izdala UE Novo mesto.
gnm-20159

Ocepek Rado, Bratovževa ploščad 98,
Ljubljana, potni list, št. BA 431134, izdan
20. 1. 1995 pri MZZ RS. gny-20397

Oven Jure, Galjevica 29, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 932593, izdala UE Ljubljana.
gnm-20309

Pavlič Edvard, Hrastovec 37, Velenje,
potni list, št. AA 543618, izdala UE Vele-
nje. gnk-20436

Perko Boris, Retnje 10, Tržič, potni list,
št. BA 529982, izdala UE Tržič. gnl-20110

Pirioh Peter, Šentviška gora 36, Slap
ob Idrijci, maloobmejno prepustnico, št. AI
26316, izdala UE Tolmin. gns-20028

Pirš Jure, Pot Marije Vere 5, Kamnik,
potni list, št. AA 696157, izdala UE Kam-
nik. gnu-20426

Podgornik Adriana, Ulica na grad 1, Lju-
bljana, potni list, št. AA 313423, izdala UE
Ljubljana. gnt-20052

Podgornik Asha Jelena, Jamova cesta
50, Ljubljana, potni list, št. BA 662312,
izdala UE Ljubljana. gnu-20051

Podhraški Ana, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 109071, izdala UE
Ljubljana. gnr-19979

Pogačnik Aleš, Ročevnica, Na jsi 4, Tr-
žič, potni list, št. BA 748016, izdala UE
Tržič. gnf-20041

Pogorelc Nikolaj, Lepodvorska 22, Lju-
bljana, potni list, št. BA 769161, izdala UE
Ljubljana. gnw-20249

Pranjič Peter, Gradnikova c. 67, Rado-
vljica, potni list, št. AA 576206, izdala UE
Radovljica. gnz-20271

Predovan Robert, Sergeja Mašere 5,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
578082, izdala UE Koper. gnj-19862

Radež Jože, Levstikova cesta 3, Gro-
suplje, potni list, št. BA 380937, izdala UE
Grosuplje. gnb-19845

Remec Miha, Jakčeva ul. 40, Ljubljana,
potni list, št. BA 477899, izdala UE Ljub-
ljana. gni-20413

Ribnikar Ivan, Pod topoli 69, Ljubljana,
potni list, št. AA 81722, izdala UE Ljublja-
na. gnl-19810

Rijavec Maja, Pod Brezami 26, Ljublja-
na, potni list, št. BA 654207, izdala UE
Ljubljana. gnl-20385

Rijavec Sašo, Cesta B. Kidriča 22, Je-
senice, potni list, št. BA 136538, izdala
UE Jesenice. gns-20153

Rogina Vesna, Ulica Veljka Vlahoviča
49, Maribor, potni list, št. BA 9733, izdala
UE Maribor. gnj-20112

Rosič Iztok, Podbrdo 44, Podbrdo, po-
tni list, št. BA 544035, izdala UE Tolmin.
gnd-20268

Rosič Iztok, Podbrdo 44, Podbrdo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 26689, iz-
dala UE Tolmin. gne-20267

Rožič Jože, Škofjeloška 38, Medvode,
potni list, št. BA 498742, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-20177

Rožman Ana, Predoslje 85/c, Kranj,
potni list, št. AA 925235, izdala UE Kranj.
gne-19992

Rupnik Ljudmila, Resljeva ulica 36, Ža-
lec, potni list, št. AA 48723, izdala UE
Ljubljana. gnh-20168

Salihović Emir, Gogalova ulica 4, Kranj,
potni list, št. BA 179196, izdala UE Tržič.
gnf-19991

Seliškar Kovač Janja, Linhartova 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 75292, izdala
UE Ljubljana. gnj-20237

Stajnko Igor, Cankarjeva cesta 20, Tr-
žič, potni list, št. AA 121973, izdala UE
Tržič. gnh-19989

Stajnko Roman, Cankarjeva cesta 20,
Tržič, potni list, št. BA 394471, izdala UE
Tržič. gni-19988

Stenovec Peter Viljem, Geršakova ulica
16, Maribor, potni list, št. AA 434635, iz-
dala UE Maribor. gnw-20124

Stergar Vesna, Gaberke 10, Šoštanj,
potni list, št. AA 264337, izdala UE Vele-
nje. gnt-20277

Stojković Ivan, Krpanova ulica 9, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 517698,
izdala UE Koper. gny-20522

Stojković Ivan, Krpanova ulica 9, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 89454, izdala UE Koper. gnx-20523

Šabić Ćamka, Križevniška ulica 2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 536245, izdala UE
Ljubljana. gno-20107

Šarlah Ksenja, Aškerčeva ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. BA 759269, izdala UE
Celje. gnt-20402
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Šemole Ingrid, Bonini 2/A, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 384409, izdala
UE Koper. gnj-20162

Šmitran Dean, Prisoje 5, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 763325, izdala UE
Koper. gnl-20410

Šmitran Marija, Garibaldijeva 2, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 404322, izdala
UE Piran. gni-20138

Šnofl Viktor, Novo naselje 18, Hoče,
potni list, št. AA 8876, izdala UE Maribor.
gnb-19870

Štimec Alijana, Prijateljev trg 13, Ribni-
ca, potni list, št. AA 692981, izdala UE
Ribnica. gnh-19939

Štimec Janko, Prijateljev trg 13, Ribni-
ca, potni list, št. AA 692934, izdala UE
Ribnica. gnm-19938

Štine Aleksander, Ljubeljska 14, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 764467, izdala UE
Ljubljana. gnv-20500

Šuligoj Jerneja, Žagarjeva 1, Tolmin,
potni list, št. BA 805131, izdala UE Tol-
min. gnc-20269

Švara Robert, Velika čolnarska 19/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 155848, izdala
UE Ljubljana. gnk-20511

Tahirović Esma, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 243420, izdala
UE Ljubljana. gnx-20148

Tepeš Robert, Na okopih 2/d, Celje,
potni list, št. BA 629720, izdala UE Celje.
gnl-20435

Tomazin Marjan, Dr. Zajca 18, Men-
geš, potni list, št. BA 744202, izdala UE
Domžale. gnt-20377

Valec Stanko, Motovilci 37, Grad, potni
list, št. BA 746042, izdala UE Murska So-
bota. gnw-19824

Varžič Justina, Razvanjska c. 71, Mari-
bor, potni list, št. AA 66029, izdala UE
Maribor. gnx-20373

Vecko Alex, Cesta 24. junija 84, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 720858, izdala UE
Ljubljana. gnx-19973

Vecko Sabina, Cesta 24. junija 84, Lju-
bljana, potni list, št. BA 560099, izdala UE
Ljubljana. gny-19972

Vižintin Milan, Bonini 104, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
36137, izdala UE Koper. gnx-19873

Vrbinc Andrej, Javor 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 950327, izdala UE Ljubljana.
gnf-20516

Zadravec Marjan, Gosposvetska ulica
12, Ljubljana, potni list, št. AA 305551,
izdala UE Ljubljana. gnc-20519

Zagorc Bojan, Pražakova ulica 11, Lju-
bljana, potni list, št. AA 829864, izdala UE
Ljubljana. gng-19890

Zaveršek Boštjan, Erjavčeva ulica 4,
Celje, potni list, št. BA 855490, izdala UE
Celje. gnd-20118

Zupan Ksenja, Cesta na Brdo 3, Tržič,
potni list, št. BA 595682, izdala UE Tržič.
gns-20428

Zupan Primož, Golniška cesta 99, Kra-
nj, potni list, izdala UE BA 525754.
gnj-20187

Žagar Špela, Primožičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 707850, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-20304

Žoher Robert, Ob Koprivnici 5, Celje,
potni list, št. AA 39164, izdala UE Celje.
gno-20111

Osebne izkaznice

Adlešič Jože, Celovška 142, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 14800.
gnh-20164

Bartolj Avgusta, Partizanska 37, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 94699.
gnc-20394

Borštnar Daniela, Ulica talcev 36, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
112249. gnu-20276

Buzečan Janja, Plavje 95, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 239066. gnc-20144

Bytyqi Sejdi, Škrbina 17, Komen, ose-
bno izkaznico, št. 180245. gnp-20431

Ceraj Tatjana, Ulica bratov Vošnjakov
5, Celje, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.3/2000. gnn-19983

Cimerman Saša, Gratova 24, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 186145.
gnz-19971

Ćoralić Izet, Kunaverjeva ulica 12, Lju-
bljana, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.68/99. gnw-20149

Demšar Luka, Dežmanova 4, Lesce,
osebno izkaznico, št. 299707. gnu-20280

Dolinšek Štefka, Orlova ulica 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 79819.
gnk-20136

Dragar Marija, Smrtnikova 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 238700.
gnk-20236

Fluher Vasilij, Kopivnik 42/a, Fram,
osebno izkaznico, št. 9017. gns-20128

Habicht Marija, Hruševo 97, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 217799. gnc-20244

Ilić Anđelko, Andreja Kumarja 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 95576.
gnn-20183

Jakša Ivana, Malejeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 40611. gnx-20273

Karahodžić Senija, Za progo 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 31688.
gnf-20116

Klander Ivana, Bleiweisova 84, Kranj,
osebno izkaznico, št. 100698. gnk-20286

Klemenc Sonja, Gestrinova ulica 7, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 103116.
gnj-19837

Kmet Marjeta, Riharjeva ulica 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 130165.
gnq-19880

Korošec Nataša, Krekova ulica 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 209861.
gno-20432

Krajnc Jožefa, Kraigherjeva 28, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 20867. gnl-19885

Kraner Peter, Bukovska vas 35/a, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 202573.
gnv-20000

Krištof Božidar, Spomeniška ulica 18,
Mirna, osebno izkaznico, št. 80474.
gnm-19984

Lep Borut, Prisojna ulica 8/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 251900. gnn-20433

Mikac Vesna, Krnica 16, Črni Kal, ose-
bno izkaznico, št. 170499. gnb-20145

Oven Jure, Galjevica 29, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 95913. gns-20253

Ožek Marjetka, Teharje 10, Teharje,
osebno izkaznico, št. 100426. gno-19832

Perčič Ivica, Gubčeva 23, Brežice, ose-
bno izkaznico, št. 13990. gnq-20155

Petelin Dušan, Pod topoli 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 213297.
gni-20213

Petrič Katarina, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 215812.
gnk-20165

Pokleka Dragomir, Cesta talcev 3/c,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 137238.
gns-20278

Potočnik Katarina, Neveljska pot 6, Ka-
mnik, osebno izkaznico, št. 249038.
gnv-20179

Prezelj Ina, Parmova 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 299496. gnu-19826

Pucelj Stanislav, Primožičeva 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 245172.
gnb-20420

Radoševič Sanja, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
137375. gnk-20011

Simonič Franc, Janezovski vrh 13, De-
strnik, osebno izkaznico, št. 251865.
gne-19892

Srhoj Juraj, Vodnikova 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 13289. gnv-20050

Suljanović Zlatko, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 194061.
gnd-20518

Šilak Jožefa, Hladilniška 26/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 120152.
gnz-20121

Škerban Lavreta, Stara cerkev 35, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 203890.
gng-20515

Špes Dragica, Gosposvetska 39, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 121975.
gnr-19779

Štiglic Matija, Levstikova 12, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 137769. gnd-20018

Štrukelj Terezija, Aškerčeva ulica 13,
Ruše, osebno izkaznico, št. 67582.
gnm-20434

Štupica Stanislav, Gabrov trg 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 269433.
gnu-20351

Šušmel Damir, Angela Besednjaka 7/a,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
286886. gnk-19861

Troha Marija, Muharjeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 82668. gns-20178

Trunk Matjaž, Sladki vrh 10/a, Sladki
Vrh, osebno izkaznico, št. 285574. m-361

Urek Ivan, Pleterje 27, Krško, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.17/2000. gnn-20258

Vecko Sabina, Cesta 24. junija 84, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 240042.
gnw-19974

Veršnik Nika, Lenartova 4, Mežica, ose-
bno izkaznico, št. 141146. gnf-20291

Vukašinović Marko, Zoisova ulica 15,
Kranj, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.7/2000. gnl-20310

Zaušek Nataša, Janževa gora 67/a, Se-
lnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
198519. gnh-19993

Zupančič Bernarda, Cesta Kokrškega
odreda 40, Kranj, osebno izkaznico, št.
59847. gnv-20275

Zver Urška, Ljubljanska cesta 32, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 2020.
gnm-20259

Žele Vladka, Kunaverjeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 96879.
gnl-20285
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Vozniška dovoljenja

Bagari Žiga, Zdešarjeva cesta 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366292, reg. št. 193064, izdala UE Lju-
bljana. gns-19853

Bauman Cotar Sonja, Ljubljanska 25/B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28895, izdala UE Maribor. m-320

Bečkanović Zlatko, Tbilisijska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999304, reg. št. 144157, izdala UE
Ljubljana. gnt-19777

Beganović Merima, Cankarjeva 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnm-20084

Bektašević Munib, Frankovo naselje
177, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13086, izdala UE Škofja
Loka. gnz-20046

Benc Uroš, Sp. Gorica 9/a, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 104159,
izdala UE Maribor. m-358

Berden Peter, Na jami 5, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932737,
reg. št. 179922, izdala UE Ljubljana.
gnw-19799

Bida Filipovič Olga, Ulica Metoda Miku-
ža 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 844504, reg. št. 198568, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-20170

Bogovič Janko, Lenartova pot 48, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, št. 14177.
gnc-20323

Bohinc Jelka, Grajska 41, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12110, izda-
la UE Radovljica. gny-20322

Brišar Ksenija, Koritnica 21/a, Graho-
vo ob Bači, vozniško dovoljenje, št. S
1206198, izdala UE Tolmin. gnk-20211

Brlek Zoran, Brda 13/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13115. gni-20063

Bucik Matjaž, Partizanska 2, Kanal, vo-
zniško dovoljenje. gnq-20205

Buzečan Janja, Plavje 95, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 39577.
gnn-20083

Cank Jože, Dramlje 61, Dramlje, vozni-
ško dovoljenje, št. 10024. gnm-20134

Celestina Damjana, Videm 27, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970432, reg. št. 200678, izdala UE
Ljubljana. gnt-19852

Cokan Damjan, Gosposvetska 24, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 116581, izdala UE Maribor. m-306

Cunk Jaka, Pod gozdom, C. IV/35,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17041, izdala UE Grosuplje.
gnv-19950

Čeh Nuša, Ulica Simona Gregorčiča
19, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20400, izdala UE Radovlji-
ca. gne-20092

Črne Slavko, Boletova ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141216, reg. št. 68219, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-19937

Dežman Aljoša, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342016, reg. št. 230378, izdala UE
Ljubljana. gnw-19999

Djaković Suzana, Arnolda Tovornika 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 101950, izdala UE Maribor. m-326

Dodič Robert, Rovska cesta 14, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
355816, reg. št. 26668, izdala UE Dom-
žale. gnz-19796

Dropst Roman, Lom 29, Mežica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
14293, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-20202

Dugonik Marija, Razbergerjeva 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33963, izdala UE Maribor. m-286

Duplišak Uroš, Metleče 29, Šoštanj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382566, reg. št. 29810, izdala UE Vele-
nje. gno-20407

Džoganović Marinko, Ulica ruške čete
16, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7925. m-291

Đalič Damir, Pot na Brido 6, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 42117.
gnu-20226

Ezgeta Kristijan, Za Savo 5, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 6147,
izdala UE Hrastnik. gnf-19791

Ferjan Polonca, Tržaška cesta 73, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 928947, reg. št. 67767, izdala UE Ljub-
ljana. gne-20517

Feršič Maja, Ul. Marjana Nemca 8, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, izdala UE Maribor. m-318

Finžgar Aleš, Spodnji trg 25, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21877, izdala UE Škofja Loka. gnv-20475

Flander Simon, Škale 61/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
26211, izdala UE Velenje. gnt-20252

Fugina Miran, Kržišnikova ulica 8, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1000353, reg. št. 139264, izdala UE
Ljubljana. gno-20357

Galonja Saša, Zgornja Slivnica 1/a,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15784, izdala UE Grosuplje.
gnh-20289

Gashnjani Kadrush, Preradovičeva 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95158, izdala UE Maribor. m-349

Gazvoda Tanja, Portoroška 9, Brusni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33582, izdala UE Novo mesto.
gny-20355

Gojčič Vanja, Zlatoličje 53, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
109766. m-293

Gomezel Anja, Obla 109, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 9639, izdala UE Piran. gnr-20204

Gorza Marjanka, Stara cesta 42, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5472,
izdala UE Maribor. m-334

Grabrovec Milan, Zofke Kukovič 39, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 76316, izdala UE
Maribor. m-319

Grafenauer Petja, Turnerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366858, reg. št. 205487, izdala
UE Ljubljana. gnp-20381

Grgić Slavica, Sp. Škofije 167, Škofije,
vozniško dovoljenje, reg. št. 26639.
gnt-19977

Grošelj Pečnik Jerneja, Valjavčeva uli-
ca 29, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 641276, reg. št. 25866, izdala
UE Kranj. gnn-19883

Groznik Stanislav, Bartlova ulica 5,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 594324, izdala UE Litija.
gnm-20384

Gruden Ivan, Drabosnjakova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 885778, reg. št. 91419, izdala UE
Ljubljana. gnr-20279

Halilagić Osman, Kidrčevo naselje 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 5024, izdala UE Postojna.
gnt-20077

Hrovat Natalija, Ribičičeva ulica 29, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 293711, reg. št. 166309, izdala UE
Ljubljana. gnm-20513

Hudler Petra, B. Gerjevič 55, Dobova,
vozniško dovoljenje, št. 16188.
gnv-20450

Hudournik Jože, Cesta Lole Ribar 10,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 29664, izdala UE Velenje.
gny-19872

Ivan Jan, Partizanska 10/C, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 188969,
reg. št. 17114, izdala UE Kranj.
gni-20088

Ivanuša Bogomir, Zagrebška 33, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 40620, izdala UE Maribor. m-307

Jan Jasna, Partizanska cesta 41, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22388, izdala UE Škofja Loka. gnk-19886

Jan Milena, Prešernova 1/a, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 903923,
izdala UE Žalec. gnu-20151

Janžovnik Matjaž, Slatina 21, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1257185, reg. št. 22959, izdala UE
Žalec. gnl-19985

Jerlah Mitja, Besnica 21/a, Ljublja-
na-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1211714, reg. št. 190943, izdala
UE Ljubljana. gnb-20520

Jurak Saša, Kočevarjeva 6, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
104706, izdala UE Maribor. m-305

Juršič Maks, Zagrebška cesta 69, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
13704, izdala UE Ptuj. gnh-19793

Kalan Franc, Voglje, Vogljanska 54, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. S 1307058, reg. št. 35833, izdala
UE Kranj - duplikat II. gnu-19951

Karahodžić Senija, Za progo 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418015, reg. št. 236565, izdala UE Lju-
bljana. gng-20115

Kenda Anja, Idrijska 12, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1132483, izdala UE Ajdovščina.
gnf-20266

Kenda Vinko, Drenov grič 34, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 6246, izdala UE Vrhnika. gny-20147

Klaj Danijela, Cesta na Mrkovec 17, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 15727. gnj-20362

Klemen Franc, Cesta na Pečovje 3, Što-
re, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
40825, izdala UE Celje. gnt-20031
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Kljajič Oliver, Pod anteno 4, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10390, izdala UE Piran. gns-20207

Kljajić Emir, Gabrov trg 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62856, reg. št. 182035, izdala UE Ljub-
ljana. gns-20053

Kmet Marjeta, Riharjeva ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284552, reg. št. 38838, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-19879

Koder Beti, Vegova 33, Kidričevo, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 360.
gnk-19961

Koritnik Jurij, Mašera Spasićeva ulica
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1367567, reg. št. 151657,
izdala UE Ljubljana. gnh-19814

Koterle Branko, Kozinova ulica 24, Po-
rtorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8230. gnu-19801

Kovačič Alenka, Lavričeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98409,
izdala UE Maribor. m-342

Kovačič Kristjan, Dr. Ozvalda 7, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10139, izdala UE Ormož. gnn-20208

Krajšek Barbara, Ul. Frankolovskih žr-
tev 15, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 36759, izdala UE Celje.
gno-20157

Kraner Peter, Bukovska vas 35/a, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 4571.
gny-20001

Kreševič Suzana, Topolc 86, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055505, izdala UE Ilirska Bistica.
gni-20338

Kurbos Božena, Šalinci 19, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 1697, izdala UE Ljutomer.
gnh-19789

Kurent Metod, Ljubljanska 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
272341, reg. št. 30364, izdala UE Kranj.
gnj-19962

Lapornik Gregor, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, vozniško dovoljenje, št. 43657.
gnt-20452

Lešnik Lea, Bevkova 1, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 78962, izda-
la UE Maribor. m-287

Likar Darko, Kneža 6, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 526286, izdala
UE Tolmin. gni-20363

Logar Boris, Sorška 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 286524, reg.
št. 5860, izdala UE Kranj. gnp-20206

Lovrić Marijana, Frankovo naselje 165,
Škofja Loka, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 19/2000.
gnm-20009

Magerl Ernest, Ulica Tuga Vidmarja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893595, reg. št. 93677, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-20299

Marinović Radmila, Čela, Prijedor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343433, reg. št. 228885, izdala UE Lju-
bljana. gnw-20324

Markič Bojan, Primožičeva ulica 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891140, reg. št. 143737, izdala UE
Ljubljana. gnm-20034

Markič Marija, Sebenje 49/A, Križe, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 10225.
gnk-20086

Mastnak Zofija, Prožinska vas 66/B,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1573. gnm-20284

Mihelič Valentin, Ulica Molniške čete 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1011612, reg. št. 141781, izdala
UE Ljubljana. gnb-19895

Mihevc Damjan, Cesta na hudo 47, Ko-
vor, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9418. gne-20521

Miladinović Slobodan, Tomšičeva 8, Pi-
ran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6737, izdala UE Piran. gne-19792

Mitrović Petar, Na požaru 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91393, reg. št. 119041, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-20058

Montana Sančo, Sp. stari grad 22, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15860. gnw-20449

Mujkić Elvir, Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1032347, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-20307

Naglič Emil, Cesta 13. julija 69/B, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1189129, reg. št. 137686, izdala UE
Ljubljana. gni-20113

Nemec Maja, Cesta osvobodilne fronte
10, Brezovica pri Ljubljani, preklic vozni-
škega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 100/1999. gnq-20230

Novak Anton, Smrečnikova ul. 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 6053, izdala UE Novo mesto.
gnd-19843

Novak Bojan, Kajuhova ulica 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91078, izdala UE Maribor. m-284

Oblak Ana, Ulica Pohorskega bataljona
55/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1365216, reg. št. 231754,
izdala UE Ljubljana. gny-20097

Oblak Štefan Marija, Opekarska cesta
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 42645, reg. št. 6434, izdala
UE Ljubljana. gnz-20321

Okrogelnik Branka, Javornik 62, Ravne
na Koroškem, duplikat vozniškega dovo-
ljenja, kat. BGH, reg. št. 5820, izdala UE
Dravograd. gnw-20224

Oven Jure, Galjevica 29, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285526, reg. št. 226877, izdala UE Lju-
bljana. gnl-20510

Ožek Marjetka, Teharje 10, Teharje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32835. gnq-19830

Pačnik Mark, C. C. Tavčarja 17, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1267735. gnr-20079

Padovnik Jožef, Zgornja Ščavnica 26,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 2128, izdala UE Lena-
rt. m-348

Pajer Robert, Gregorčičeva 27, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532232, reg. št. 9690, izdala UE Idrija.
gni-19838

Palir Miran, Zg. Hudinja 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35581,
izdala UE Celje. gny-19897

Pavlinek Zdenka, Kolmanova 89, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 48069, izdala UE Maribor. m-357

Pernik Robert, Polzela 232, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 791824,
izdala UE Žalec. gno-20257

Peršolja Zoran, Imenje 38, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, št. 7932. gnm-20359

Petaros Aleš, Ulica Dr. Bogomira Ma-
gajne 3, Divača, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11267, izdala UE Sežana.
gnv-19800

Petric Zvonimir, Stantetova ulica 16, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
290955, reg. št. 14342, izdala UE Vele-
nje. gnv-20400

Pevec Ludvik, Potoška vas 19, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 197922, izdala UE Zagorje ob Savi.
gny-20172

Pobežin Danijel, Zg. Sečovo 13, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14967, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-20442

Podobnik Veronika, Pšata 48, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001111093, reg. št. 31328, izdala
UE Domžale. gnu-19976

Potočnik Katarina, Neveljska pot 6, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21966, izdala UE Kamnik. gnq-20180

Rabar Rozana, Kraljeva 17, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
42050. gng-19790

Radoševič Sanja, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1095868, reg. št. 202387,
izdala UE Ljubljana. gnl-20010

Radovanović Robert, Prvomajska 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 112302, izdala UE Maribor.
m-323

Rajšp Štefka, Varda 23, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4228,
izdala UE Lenart. m-332

Rednak Edvard, Lipje 37, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079203, izdala UE Žalec. gnj-20437

Repše Ciril, Bevkova cesta 1, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19712, izdala UE Grosuplje. gnn-20308

Ribič Ivo, Viška cesta 21, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5212. gnm-20438

Rojko Milan, Ptujska 33, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 81450, izdala UE Mari-
bor. m-283

Romih Peter, Čeče del 64/c, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1644. gnu-20201

Rotar Polona, Tomšičeva 1, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195345, izdala UE Žalec. gnl-20260

Rožman Ana, Predoslje 85/c, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420685,
reg. št. 21567, izdala UE Kranj.
gnd-19868

Rožman Dušan, Dol. Počehova 29, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9145, izdala UE Pesnica.
m-339

Rupnik Ivan, Črni vrh 28, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533637, reg. št. 8618, izdala UE Idrija.
gnm-20409
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Senica Klemen, Na jami 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388872, reg. št. 191688, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-20037

Sevčnikar Ana, Črnova 35/A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453141, izdala UE Žalec. gnm-19859

Simić Bojan, Ulica bratov Greifov 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 116446, izdala UE Maribor.
m-331

Sivec Erika, Prešernova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10556, izdala UE Maribor. m-298

Sluga Dejan, Panonska ulica 30, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 199825, izdala UE Ljubljana.
gnj-19787

Softić Sead, Poklukarjeva ulica 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1352637, reg. št. 179402, izdala UE
Ljubljana. gne-20317

Stankić Duško, Pot k Savi 43/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928899, reg. št. 103232, izdala UE Ljub-
ljana. gny-20047

Stankovič Danijel, Ulica osvobodilne
fronte 9, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
št. 7453. gnl-20235

Strasner Natalija, Veliki Obrež 1/a, Do-
bova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15109, izdala UE Brežice. gnx-20123

Strmšek Gorazd, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1305349, reg. št. 43878, izdala UE
Ljubljana. gne-20392

Stubičar Ivan, Krčkova 13, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 25334. m-277

Šalamun Boštjan, Planinčevih 12, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH, reg. št. 112231.
m-299

Šerbec Nina, Ulica padlih borcev 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 119836, reg. št. 219382, izdala UE
Ljubljana. gnw-20503

Šitum Marinka, Dragučova 27, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52592,
izdala UE Maribor. m-285

Škafer Jože, Sončna ulica 51, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1102454, izdala UE Žalec.
gnr-20429

Škerban Lavreta, Stara cerkev 35, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9457, izdala UE Kočevje. gnh-20514

Škerjanec Albina, Tuga Vidmarja 8, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
18274, reg. št. 18, izdala UE Kranj.
gnp-19806

Škrinjar Mirko, Rogoška cesta 85, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 47362, izdala UE Mari-
bor. m-343

Škrobar Mojca, Stantetova ul. 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 111102, izdala UE Maribor. m-301

Špik Laura, Kovorska cesta 23, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9035.
gnr-19804

Štefko Andreja, Bogojina 9, Bogojina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38253.
gnp-20356

Štimec Terezija, Škofije 66/k, Škofije,
vozniško dovoljenje, št. 6511, izdala UE
Koper. gnt-19802

Štrumf Franc, Sladki vrh 34/A, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
4546. m-296

Šuberger Smiljan, Radvanjska 61, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 109794, izdala UE Maribor. m-294

Šubic Maja, Rimska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925409, reg. št. 66824, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-19894

Ticha Lucie, Podlubnik 195, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23926, izdala UE Škofja Loka. gnp-20156

Tišler Darinka, Cirknica 23/a, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4945, izdala UE Pesnica. m-345

Tomazin Marjan, Ulica dr. Zajca 18, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 486349, reg. št. 5122, izdala UE
Domžale. gns-20378

Tomažič Alojzija, Cigonca 24, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4871. gnx-19798

Trdan Vinko, Sušje 18, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2934,
izdala UE Ribnica. gno-19782

Trpin Brigita, Ledine 2, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnn-19808

Turk Ludvik, Klinetova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45234, iz-
dala UE Maribor. m-282

Ule Andrej, Pod kostanji 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929728, reg. št. 19668, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-20441

Verboten Marjan, Sončan pot 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
383884, reg. št. 15772, izdala UE Vele-
nje. gng-19865

Vidergar Tatjana, Pot do šole 5/A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252587, reg. št. 160266, izdala UE Lju-
bljana. gnt-20352

Vitez Bogdan, Prešernova cesta 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 169193, reg. št. 20124, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-20419

Vončina Aleš, Dolenja Trebuša 65/a,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
1181893, izdala UE Tolmin. gnu-20026

Vončina Nina, Mladinska 10, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292102, reg. št. 11628, izdala UE Idrija.
gnq-20105

Vrbnjak Jure, Ojstro 28/a, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12059, izdala UE Trbovlje. gnw-20349

Vtič Stanko, Stari Grad 17, Makole, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 11951.
gnp-20081

Vuk Željko, Apače 272, Lovrenc na Dra-
vskem polju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 21143, izdala UE Ptuj.
gni-19788

Zagoršek Mirko, Žmavčeva 2/A, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 113816, izdala UE Maribor. m-308

Zupan Vlasta, Osrečje 14, Škocjan, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 34033, iz-
dala UE Novo mesto. gnr-20229

Zver Silva, Kamniška cesta 46, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

815157, reg. št. 131622, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-20100

Žalek Aleš, Bavkova 1, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 68224.
m-351

Žejn Silva, Malo Ubeljsko 19/a, Hruše-
vje, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 19/2000.
gnx-19952

Žižek Danilo, Rudarska ulica 35, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15942, izdala UE Lendava.
gnk-19986

Žvan Jaka, Ukanc 85, Bohinjsko Jeze-
ro, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23831, izdala UE Radovljica.
gnx-19948

Zavarovalne police

BRATA KNAVS d. n. o., Šmartinska
129, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101240472, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnq-19955

Fras Milan, Linhartova cesta 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO
101174273, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d.. gnb-20320

Gregorič Aleš, Komanova ulica 11, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 252837, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-20366

Janežič Krištof, Vopovlje 20, Cerklje na
Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
581474, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnc-20219

Javornik Gregor, Pod hrasti 12, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 1888601, izda-
la zavarovalnica Maribor. gnn-20383

Kotar Denis, Cesta na Grmače 5, Mo-
ravče, zavarovalno polico, št. 653269, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gng-19940

Koterle Branko, Kozinova 24, Lucija,
Portorož - Portorose, zavarovalno polico,
št. AO 9768482, izdala zavarovalnica Ad-
riatic. gng-19815

Kovačič Kristjan, Dr. Ozvalda 7, Ormož,
zavarovalno polico, št. 1689023, izdala za-
varovalnica Maribor. gnf-20216

Morina Muhi, Ledinek 63, Sv.Ana v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št. AO
0736415, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d., Koper. m-281

Novaković Saša, Grudnovo naselje 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101293624, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnc-20044

Pečnik Marjetka, Robindvor 27, Dravo-
grad, zavarovalno polico, št. 140605, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d..
gns-20453

Plajnšek Gorazd, Pršetinci 19, Sveti To-
maž, zavarovalno polico, št. 273293.
gno-20082

Stanišič Radislav, Kosovelova 1, Posto-
jna, zavarovalno polico, št. 756220, izdala
zavarovalnica Adriatic, PE Postojna.
gnm-19959

Stergel Jelka, Veršičeva ulica 17, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
101250173, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnq-20313
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Suhoveršnik Jakob, Tlaka 15, Gornji
grad, zavarovalno polico, št. AO 182389,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-20398

Topolovec Janez, Janežičeva cesta 23,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
9919102, izdala zavarovalnica Tilia.
gnp-19981

Trampuš Lidija, V Rojco 24, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 253684,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-20282

Usenik Zlatko, Zapotok 41, Ig, zavaro-
valno polico, št. 16051084, izdala zavaro-
valnica Triglav. gnk-20311

Spričevala

Abram Urška, Vodnikova ulica 36, Ilir-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Srenje
šole tiska in papirja, izdano leta 1992.
gnj-20062

Ahmetaj Urim, Adamičeva cesta 41/a,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Josip Jurčič, izdano leta 1998.
gnh-19943

Ališković Sanel, Ulica Andreja Kumarja
31, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Pre-
žihov Voranc. gng-20240

Antalič Jožef, Kopitarjeva 11, Murska
Sobota, spričevalo za šolska leta 1978/79
in 1979/80. gnb-19995

Arsovski Aleksander, Polica 15, Naklo,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju. gne-20067

Arsovski Aleksander, Polica 15, Naklo,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole. gnc-20069

Arzenšek Erika, Milje 12, Kranj, inde-
ks, št. 22257, izdala Visoka upravna šola
leto izdaje 1997 na ime Skubin Erika.
gnr-20054

Balon Mateja, Bizeljska cesta 23, Bize-
ljsko, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske in poklicne trgovske šole Bre-
žice, izdano leta 1998 in 1999.
gns-19957

Belaj Urša, Šeškova ulica 10, Radom-
lje, spričevalo 3. letnika Srednje šole Ru-
dolfa Maistra, izdano leta 1998.
gnb-19849

Bergant Leon, V Karlovce 27, Ljublja-
na-Dobrunje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gostinske šole, izdano leta 1994
in 1995. gno-20182

Berhtold Lucija, Tomšičeva 7, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Ekonomske šole.
gnc-19969

Beznik Matjaž, Pod hribom 8, Bled, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1997. gnd-20218

Blatnik Škof Jelka, Spodnje Pirniče
47/B, Ljubljana Šmartno, spričevalo 2. le-
tnika Ekonomske srednje šole v Novem
mestu, izdano leta 1973, izdano na ime
Blatnik Jelka. gnm-20059

Blažič Mojca, Podvrh 36, Zabukovje,
spričevalo Gimnazije Brežice, izdano leta
1982, 1983. gnx-20223

Borec Sonja, Bolkova ulica 17/B, Ho-
mec, Radomlje, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole Rudolfa Maistra, izdano leta 1998.
gnz-19850

Brajer Gregor, Trg 10, Mirna Peč, spri-
čevalo o končani OŠ Mirna peč, izdano
leta 1995. gnf-19816

Bregar Vesna, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole, izdano leta 1982.
gnc-20094

Brlogar Ksenija, I. junija 19/A, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravst-
vene šole v Trbovljah. m-324

Buždon Loredana, Groharjeva 9, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehnične šole v Mariboru, izdano leta
1983. m-297

Ceglar Mirjam, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1994 in 1995. gnx-20298

Celec Robert, Gorička 45a, Murska So-
bota, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1994. m-321

Ciglar Andrej, Suhadole 14, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ele-
ktrotehniške šole v Ljubljani, Odsek za ele-
ktroniko, št. I/2545, izdano leta 1982.
gng-20065

Ciperle Maja, Presetnikova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje upravno-administrativne šole, iz-
dano na ime Kastelic Maja. gnv-20454

Černe Branko, Zavetiška ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje v
Ljubljani, izdano leta 1986. gnz-20325

Černezel Iris, Štrafelova 11, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole, izdano
leta 1995. gnl-19960

Čopi Marko, Brdo 63, Bovec, diplomo
Srednje naravoslovo metematične šole v
Idriji, izdana leta 1989. gnz-20446

Ćumurdžić Danijela, Frankovo naselje
158, Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Sre-
dnje upravno administrativne šole, izdano
leta 1999. gnz-20246

Dobršek Antonija, Šentgotard 3/B, Tro-
jane, spričevalo 4. letnika Vzgijiteljske šole
v Celju, izdano leta 1977, izdano na ime
Hribar Antonija. gnv-20200

Drčar David, Ulica Dolenjskega odreda
31, Ivančna Gorica, diplomo Srednje zdra-
vstvene šole v Ljubljani, izdana leta 1990.
gnj-19987

Dretar Ines, CMD 3, Ptuj, spričevalo 3.
letnika Srednje tekstilne šole Maribor, iz-
dano leta 1998. m-309

Drev Lilijana, Šalek 88, Velenje, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje šola Borisa
Kidriča v Celju, tekstilno tehnološka smer,
poklic tekstilni konfekcionar II, izdano na
ime Fatič Lilijana. gnd-20443

Drnovšek Barbara, Livarska 5, Kamnik,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kam-
nik. gnk-19811

Dujmovič Deša, Levstikova ulica 7, Piv-
ka, spričevalo 4. in 5. letnika ter zaključni
izpit 4. in 5. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998. gni-19963

Filipčič Aleksandra, Vosek 32, Pernica,
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Miloša Zidanška, izdana leta 1992 in 1993.
m-302

Fink Andrej, Na Dobravi 8, Litija, diplo-
mo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdana leta 1985. gno-19982

Frumen Tomaž, Šolska 16/a, Ruše,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-355

Gartner Vojko, Podlonk 5, Železniki, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu. gnf-19966

Gasser Marko, Dašnica 113, Železni-
ki, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske
šole Škofja Loka, izdano leta 1998.
gnq-20305

Glavaš Saša, IX korpus 13, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvne
šole Piran. gnm-20209

Glavaš Saša, IX korpus 13, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran. gnj-20212

Goldinskij Boris, Ulica Matije Gubca 32,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniške strojne šole Lendava, št. 5,
izdano 7. 8. 1977. gno-20332

Golob Martina, Ciglence 51, Spodnji
Duplek, indeks, št. 149-1/P. TAJ/144.
m-325

Grabar Andrej, Prešernova 33, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika Srednje stro-
jne in tekstilne šole Murska Sobota, št.
I-KS, 1718. gng-20215

Gradišar Borut, Srednjevaška ulica 5,
Škofljica, diplomo Srednje šole za strojniš-
tvo, izdana leta 1987. gnr-20479

Grandovec Andreja, Gorjupova ulica
32, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Gradbene tehniške šole, izdano leta
1982. gnd-19893

Grobelšek Tatjana, Viršanj 33, Podčet-
rtek, indeks, izdala Srednja vrtnarska kme-
tijska gospodinjska šola. gnf-20020

Grobelšek Tatjana, Virštanj 33, Podčet-
rtek, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje vrtnarske kmetijske gospodinjske šole.
gnz-20021

Gros Matevž, Slovenčeva 2, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo, št. 140/96
SKŠ Muta. gns-19828

Grzinčič Tilen, Podgorje 29/c, Kamnik,
letno spričevalo 1. letnika Srednje pomor-
ske šole Portorož, izdano leta 1997.
gne-20342

Guzijan Robert, Ulica Franca Mlakarja
42, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991 in
1992. gnu-20301

Hodžić Elvisa, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1999. gns-20478

Hrastnik Barbara, Gubčeva 7, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole. gnl-20364

Hribar Sašo, Trg svobode 4, Moravče,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaklju-
čnem izpitu PTT srednješolskega centra,
izdano leta 1994. gnz-20346

Huber Andreja, Puconci 396, Puconci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravst-
vene šole Murska Sobota, izdano leta
1998 in 1999. gnm-20334

Indof Helena, Stična 47/b, Ivančna Go-
rica, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1975
in 1976, izdano na ime Gazvoda Helena.
gnz-20421

Jakopin Tina, Malo hudo 2, Ivančna Go-
rica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno-administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1998 in 1999. gns-19778
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Jankovič Ema, Pijava Gorica 117, Ško-
fljica, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnk-20361

Jerele Lebar Tatjana, Ul. Danila Bučarja
10, Novo mesto, maturitetno spričevalo
SŠEK Črnomelj, št. 13, izdano leta 1984.
gns-19803

Jordaki Suzana, Pince 157A, Lendava -
Lendva, spričevalo 3. 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Rakičan. gnn-19958

Jošt Suzana, Ulica slov. špan. borcev
15, Maribor, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje ekonomske šole, izdano leta
1999. m-352

Jusić Boris, Zgornji Hotič 44, Litija, sp-
ričevalo 4. letnika PTT srednješolskega ce-
ntra, izdano leta 1997. gnv-20250

Kalenić Sašo, Kolodvorska ul. 9, Pra-
gersko, spričevalo o končani OŠ Polska-
va, izdano leta 1989. m-328

Kamenik Damjan, Lokrovec 68, Celje,
spričevalo osnovne šole. gnj-20337

Kamenik Kristjan, Zavod za prestajanje
zaporne kazni Dob pri Mirni, Mirna, spriče-
valo Srednje kovinarske šole Zreče.
gnc-20344

Katelec Tadej, Cesta 62, Videm-Dobre-
polje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok Litostroj, izdano
leta 1995. gnj-20287

Kaube Rok, Činžat 15/A, Ruše, spriče-
valo 3. 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje kmetijske šole, izdano leta 1997
in 1998. m-312

Kerman Karmen, Beblerjev trg 1, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Mos-
te, izdano leta 1997. gnb-20295

Kidrič Jože, Nad gramoznico 30/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 4. let-
nika Gradbene tehniške šole v Mariboru,
izdano leta 1978. m-304

Klevže Peter, Framska 3, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične šole,
izdano leta 1976. m-327

Koren Stanislav, Kraigherjeva 21, Ptuj,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1972. m-314

Koretič Vinko, Ulica Slavka Rožanca 26,
Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnd-20368

Korošak Hedvika, Trubarjeva 10, Ptuj,
diplomo Srednješolskega centra Dušana
Kvedra Ptuj, Srednje ekonomske šole, iz-
dana 14. 6. 1989. gnf-20066

Korošec Petra, Jernej 2, Loče pri Po-
ljčanah, indeks, št. 30010227, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo. m-332

Kosmač Suzana, Pavšičeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje up-
ravno adminisrativne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1983. gnh-19889

Košnik Simona, Kamnje 19, Bohinjska
Bistrica, diplomo Centra srednjega usmer-
jenega izobraževanja, družboslovna smer,
št. D-173, izdana 3. 5. 1989 na ime Erlah
Simona. gnl-20210

Kovač Andrej, Proseniško 24/b, Šent-
jur, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra Celje, smer zidar za zidanje in
ometavanje, št. I-GI/497, izdano leta
1998. gny-20197

Kovačević Borut, Na peči 27, Ljublja-
na, letno spričevalo 3. letnika Srednje ele-
ktrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnt-20127

Kovačič Tilen, Vrbnje 68, Radovljica,
spričevalo 3. letnika srednje šole Jeseni-
ce, smer strojni tehnik. gns-20328

Koželj Majda, Voklo 58, Šenčur, diplo-
mo Srednje šole ekonomske in družboslo-
vne usmeritve Kranj, izdana leta 1986, na
ime Albreht Majda. gnf-20141

Krajnik Erik, Poljubin 81, Tolmin, spri-
čevalo 3. letnika elektrotehnične šole -
smer elektronik, izdano leta 1992.
gni-19813

Kralj Mitja, Družinska vas 24, Šmarje-
ške Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Novo mesto, izdano leta 1991.
gng-20340

Krečmar Brigita, Hardek 30, Ormož, os-
novnošolsko spričevalo, izdano na ime Ma-
jcen Brigita, leta 1989. gnm-19809

Krošelj Matej, Višnja vas 35, Vojnik, in-
deks, št. 41040641, izdala FDV Kranj.
gns-20228

Kukovica Jernej, Kresniške Poljane 26,
Litija, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene tehniške šole, izdano leta 1973
in 1974. gnr-19854

Kumer Robert, Kunaverjeva ulica 7, Lju-
bljana, indeks, izdala Srednja strojna šola
v Ljubljani. gnx-19898

Ladinek Uroš, Cesta heroja Gašperja
13, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu
po programu elektrotehnika - elektroteh-
nik energetik, št. 216, izdano 24. 6. 1992.
gnv-20004

Lah Zdenka, Suhadole 63, Komenda,
spričevalo 4. letnika Šole za medicinske
sestre, pediatrična smer, izdano leta 1981,
izdano na ime Kodeh Zdenka. gnb-20195

Lanščak Irena, Slomškova ulica 7, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika Blagovno
ekonomskega centra v Murski soboti, iz-
dano leta 1981, izdano na ime Jug Irena.
gnd-20393

Lanščak Irena, Slomškova ulica 7, Mur-
ska Sobota, spričevalo 4. letnika Blagovno
ekonomskega centra v Murski Soboti, iz-
dano leta 1982, izdano na ime Jug Irena.
gnb-20395

Lanščak Irena, Slomškova ulica 7, Mur-
ska Sobota, zaključni izpit Blagovno eko-
nomskega centra v Murski Soboti, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1982 na ime
Jug Irena. gnz-20396

Lapajne Aleš, Levstikova ulica 18, Idri-
ja, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehni-
čnih strok Šiška, izdano leta 1995.
gnp-20181

Legan Nevenka, Triglavska ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Pedagoške
gimnazije, izdano leta 1978, izdano na ime
Ličen Nevenka. gnz-20146

Ličen Jaka, Mariborska 16, Radlje ob
Dravi, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Mariboru.
m-295

Linarić Jan, Šubičeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gns-20353

Lipovšek Janko, Loke 28, Trbovlje, sp-
ričevalo Elektro gospod. šole Maribor,
smer elektro delovodska šola, oddelek Tr-

bovlje, št. 129-1/270, izdano dne 14. 2.
1976. gnd-19968

Ločičnik Mihael, Trg 4. julija 67, Dravo-
grad, spričevalo št. 1037, izdan 19. 2.
1966. gng-20140

Lokar Bojan, Stična 90/a, Ivančna Go-
rica, spričevalo Poklicne gostinske šole
Novo mesto, izdano leta 1980.
gnb-19970

Maček Mateja, Žabnica 46, Notranje
Gorice, spričevalo 3. in 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravs-
tvene šole, izdano leta 1998 in 1999.
gnu-20101

Mali Nina, Bajtova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
zdravstvo in farmacijo v Ljubljani, izdano
leta 1993 in 1994. gny-20401

Marcelan Cvetka, Zagrebška 55, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Slava Klavo-
ra Maribor, izdano leta 1965. m-279

Marcelan Cvetka, Zagrebška 55, Mari-
bor, zaključno spričevalo dveletne Grad-
bene tehniče šole Maribor, izdano leta
1968. m-280

Marinčič Jasminka, Tržaška cesta 67,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika VI gim-
nazije Ljubljana - Moste, izdano leta 1980
in 1981, izdano na ime Draksler Jasminka.
gnz-20096

Marn Boštjan, Dravska 50, Bistrica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole, poklic zidar, izdano leta
1995. m-358

Marter Polonca, Ulica bratov Učakar
74, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1992. gnb-20220

Matavš Marjana, Šmartno 27, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo 3. letnika SŠ
Slovenj Gradec, izdano leta 1980.
gno-19807

Matjašič Boštjan, Ig 374, Ig, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Gradbene tehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnq-20030

Matkovič Zdravko, Mestni log 8, Metli-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu št.
242/125, izdala Tehniška šola za lesarst-
vo v Ljubljani, dne 27. 6. 1979.
gnp-19956

Medvešek Irena, Polje 14, Zagorje ob
Savi, spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbo-
vlje, izdano leta 1980, izdano na ime Kla-
rer Irena. gnv-20225

Mernik Irena, Javorjeva ulica 6, Celje,
spričevalo 1. letnika, izdano leta 1998.
gnx-20348

Mežan Ludvik, Šranga 2, Mirna Peč,
spričevalo o končani OŠ Dopisne delav-
ske univerze, izdano leta 1976.
gne-19817

Mihelčič Valentin, Poljanska 54, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta
1973. gnx-19998

Milanković Branko, Hudalesova 32, Ma-
ribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Mari-
bor Tabor, smer strojni mehanik, izdano
leta 1994. m-353

Mitić Zvonka, Lopaca 7, Šentjur, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1977 in 1978,
izdano na ime Kastelič Zvonka.
gnn-20033
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Mlinarič Janja, Skadanščina 2, Materi-
ja, spričevalo o končani OŠ Dragomirja Be-
nčiča Brkina Hrpelje, izdano leta 1994.
gnw-20399

Mohar Nina, Preprotnikova 15, Mari-
bor, indeks, št. 61153338, Izdala PEF Ma-
ribor. m-336

Morgan Marinela, II. prekomorske bri-
gade 68, Koper - Capodistria, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske družboslov-
ne šole, izdano na ime Konig Marinela.
gnl-20335

Nemanič Borut, Cesta na Log 34, Not-
ranje Gorice, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole za elektroniko - Gimna-
zija Šentvid, izdano leta 1992.
gnc-20019

Orehek Bojan, Bratov Jakopičev ulica
9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
PTT srednješolskega centra v Ljubljani, iz-
dano leta 1992. gni-20117

Oven Veronika, Podreča 5, Mavčiče,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole,
izdano leta 1996, izdano na ime Gorjanec
Veronika. gnb-19945

Pavlenč Breda, Ulica kozjanskih borcev
26, Brežice, spričevalo 3. in 4. letnika ter
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
pedagoška smer, izdano leta 1981 in
1982, izdano na ime Kranjc Breda.
gnz-20371

Pavlin Franc Zdravko, Vrhovčeva ulica
4, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
zobotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1966. gnn-19783

Pečovnik Nevenka, Ob Meži 25, Meži-
ca, spričevalo 2. letnika Pedagoške gim-
nazije Maribor, izdano leta 1978. m-278

Pen Mladen, Lepodvorska ulica 30, Lju-
bljana, diplomo Srednje šole tehničnih st-
rok Franc Leskošek Luka, izdana leta
1988. gnq-19980

Pepevnik Aleksander, Plintovec 5, Zgo-
rnja Kungota, spričevalo 2. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1992.
m-347

Perme Vera, Trg svobode 32, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika ESŠ Trbovlje ter
maturitetno spričevalo, izdano leta 1976.
gnr-20329

Petrovič Mihael, Kocljeva ulica 8, Ko-
čevje, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1986. gnc-19994

Planinšek Marija, Liberga 7, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o končani OŠ izdal
Izobraževalni center Miklošič, osnovna
šola za odrasle, izdano leta 1978.
gnu-20476

Pleskovič Mira, G. Gomila 4, Šentjer-
nej, spričevalo od 1 do 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu ESŠ v Novem me-
stu, izdano leta 1975, 1976, 1977 in
1978. gne-19967

Poročnik Ivan, Robindvor 45, Dravog-
rad, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Maribor, smer gradbeni
tehnik, zap. št. 751/93, izdano leta 1993.
m-338

Potočnik Milka, Bistrica 35, Ruše, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Tehnične kemijske
šole Ruše, izdano leta 1979 in 1980.
m-337

Potokar Cilka, Luče 25/d, Grosuplje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekono-

mske šole v Ljubljani, izdano leta 1980 in
1979, izdano na ime Brlan Cilka.
gnz-20300

Praštalo Boško, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Sre-
dnje gostinske šole, izdano leta 1997 in
1998. gnb-20245

Pregazzi Mirjam, Jamova cesta 68, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Izobraže-
valnega središča Miklošič, OŠ za odrasle.
gnp-20406

Prejac Tomaž, Heroja Jevtiča 2, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in sre-
dnje kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-350

Preskar Bojana, Piršenbreg 5, Globo-
ko, spričevala zaključnih izpitov.
gnv-19875

Purišič Saška, Ul. heroja Zidanška 9,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje kem.
in gimnazije Ruše, izdano leta 1999.
m-322

Radovanović Predrag, Kamnoseška uli-
ca 17, Ljubljana, indeks, št. 20950482,
izdala Pravna fakulteta. gnd-20043

Rajf Robert, Ulica 21. oktobra 17/b,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika SŠTZU
Novo mesto, izdano leta 1993.
gno-20007

Ramot Vladimir, Na gmajni 21, Oreho-
va vas, diplomo SERŠ v Mariboru, izdana
leta 1983. m-311

Režek Darja, Povšetova ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnc-20319

Ristič Dušanka, Zasavska cesta 53/b,
Kranj, letno spričevalo 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdano leta 1981.
gni-20217

Rojko Melita, Limbuška 30, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno sp-
ričevalo Srednje trgovske šole Maribor, iz-
dano leta 1994 in 1995. m-360

Rojnik Viktorija, Petrovčeva ulica 27,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnb-20370

Saftić Mitja, Resljeva cesta 35, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitet-
no spričevalo Gimnazije Moste.
gnk-20411

Sajko Tomaž, Prijateljeva ulica 28, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije pedagoške smeri v Ljubljani, druž-
boslovno-jezikovna smer, št. 13, izdano
leta 1981. gnt-20102

Samac Svetlana, Kropa 58, Kropa, sp-
ričevalo 1. letnika Ekonomske šole, smer
administrativni tehnik, izdano leta 1992.
gnp-20331

Sekulić Mojca, Ulica Molniške čete 15,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Poljane, izdano leta 1973, izdano na
ime Žerjav Mojca. gnc-20294

Selak Peter, Novomeška cesta 12, Še-
ntjernej, spričevalo 3. letnika Srednje poli-
cijske šole v Tacnu, izdano leta 1996.
gnx-20023

Seljak Aljoša, Opekarska cesta 24, Vr-
hnika, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške šole - gimnazije Ledina, izdano
leta 1990 in 1991. gny-20372

Simonišek Franc, Gubčeva 6, Senovo,
maturitetno spričevalo. gnf-20345

Skuhala Miran, Klemenova ulica 19,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektro-
energetiko v Ljubljani, izdana leta 1987.
gny-20297

Skuhala Miran, Klemenova ulica 19,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za
elektroenergetiko v Ljubljani. gne-20296

Sterniša Dejan, Partizanska 53, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške elektro strojne in tekstilne šole v Mari-
boru, izdano leta 1980. m-346

Stupica Stanko, Poštna ulica 7/A, Vrh-
nika, spričevalo 3. letnika Srednje šole te-
hničnih strok Šiška, izdano leta 1992.
gnx-20198

Šabeder Branko, Zg. Duplek 100, Spo-
dnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Mariboru, smer
geodetski tehnik, izdano leta 1984. m-359

Šalja Senad, Gabernik 11, Zgornja Pol-
skava, zaključno spričevalo Srednje živil-
ske šole Maribor, izdano leta 1999. m-300

Šaubert Anže, Ulica Zore Ragancinove
10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu in 4. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1999. gnh-20389

Šegel Kristina, Polena 15, Mežica, dip-
lomo Gimnazije Ravne na Koroškem, izda-
na leta 1992. gnr-20254

Šeliga Srečko, Tržec 6/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica, št. 365/72 75
1972. gny-20072

Šeliga Srečko, Tržec 6/a, Videm pri
Ptuju, spričevalo Poklicne rudarske šole,
št. 142, izdano leta 1969 v Zagorju.
gnw-20074

Šetinc Gašper, Ulica Pohorskega bata-
ljona 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Vič v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnl-19935

Šlamberger Sebastijan, Laporje 29, La-
porje, spričevalo o zaključnem izpitu Trgo-
vske šole, izdano leta 1993. m-316

Šlemic Blaž, Cesta 27 aprila 37, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Šolskega cent-
ra v Ljubljani, Aškerčeva 1, izdano leta
1999. gnm-19784

Šošinger Dragica, Sp. Slemen 54/b,
Selnica ob Dravi, diplomo Živilske šole Ma-
ribor, smer živilski tehnik, izdana leta 1982.
m-335

Šporar Zdravko, Videm 63, Videm-Do-
brepolje, spričevalo 3. letnika Srednje ag-
roživilske šole, smer živilski tehnik, izdano
leta 1995. gnw-20424

Šprajc Ivan, Kasaze 70H, Žalec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. gnu-19780

Štefok Tomaž, Pušnikova 13, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kovinarske stroj-
ne šole TAM Maribor, izdano leta 1992 in
1993. m-356

Štucin Nadja, Ljubljanska cesta 42,
Šmarje-SAP, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Kopru, izdano leta
1980, na ime Glavina Nadja. gnv-20425

Šuligoj Mateja, Modrej 35/b, Most na
Soči, spričevalo 3. letnika Srednje obliko-
vne šole, izdano leta 1999. gnh-20239

Šunkar Andraž, Žale 22, Kamnik, za-
ključno spričevalo Srednje šole tiska in pa-
pirja v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnl-20360
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Šušteršič Milena, Kopališka ulica 5, Ra-
dovljica, spričevalo OŠ Franc Osojnik, iz-
dano leta 1972, izdano na ime Belšak Mi-
lena. gnd-20068

Tibaut Srečko, Povšetova ulica 104,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Juša Kramarja Murska Sobota, izdano leta
1976. gnx-20048

Tkalić Ivan, Gospodinjska ulica 11, Lju-
bljana, diplomo Kadetske šole za milični-
ke, št. II/324/190, izdana 25. 6. 1985.
gni-20288

Tkavc Miha, Pot na Golovec 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1994. gng-20315

Tomašić Nevenka, Puhova ulica 16, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gnf-20341

Toplak Marko, Kraigherjeva 14, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ptuj,
Ekonomske šole, izdano leta 1996.
gnb-20070

Trkov Ivanka, Cimermanova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje gradbene šole, izdano leta 1973 in
1974. gns-20103

Trobič Ogrin Miran, Prešernova ulica 6,
Logatec, diplomo Šole za miličnike v Ljub-
ljani, št. 340/20, izdana 21. 6. 1988.
gnv-19975

Turk Jože, Ulica Marije Drakslerjeve 17,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Elktrotehnične šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1976. gng-19794

Turnšek Tadej, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, indeks, št. 18980934, izdala Filozo-
fska fakulteta. gnx-20423

Uhernik Zvezdana, Slavka Gruma 60,
Novo mesto, osnovnošolsko spričevalo.
gnr-19954

Valonte Primož, Jurski vrh 12/c, Zgor-
nja Kungota, spričevalo 2. in 3. letnika Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1996. m-303

Velušček Jernej, Volčja Draga 93/A,
Volčja Draga, indeks, št. 93440131, izda-
la fakulteta za elektrtehniko. m-319

Vidali Renata, Zavrti 3, Mengeš, diplo-
mo št. I-PF-270, izdal Srednješolski cen-
ter Rudolf Maister v Kamniku, dne 25. 6.
1985. gnh-20339

Vidic Vanja, Ulica Ivana Selana 7, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Gi-
mnazije Vič, izdano leta 1998. gno-19857

Vidmar Peter, Cesta ob potoku 25,
Brezovica pri Ljubljani, maturitetno spriče-
valo Srednje lesne šole v Ljubljani, izdano
leta 1979. gnr-20129

Voga Ivanka, Šikole 25/C, Pragersko,
zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole, izdano leta 1966. m-315

Volčič Rudi, Emilija Driolija 9, Izola -
Isola, zaključno spričevalo za šolsko leto
1979/80 in 1980/81. gnt-20227

Vozlič Roman, Veščica 6, Ljutomer, let-
no spričevalo 3. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1998.
gng-19965

Vrhovec Anamarija, Pod lipami 8, Ce-
lje, spričevalo. gnx-20073

Zajec Danica, Albrehtova ulica 16, Ško-
fljica, spričevalo 1. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole Novo mesto, izda-

no leta 1977, izdano na ime Brezovnik Da-
nica. gng-20369

Zaletel Andrej, Stična 76, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnd-20093

Zbačnik Danijela, Podklanec 6/A, Sod-
ražica, pomočniško spričevalo iz obrti - že-
nsko krojaštvo, št. 5080/60 z dne 11. 11.
1960, izdano na ime Janež Danijela.
gnh-20439

Zorjan Magdalena, Kog 63, Kog, spri-
čevalo o končanem 6. razredu OŠ, izdano
na ime Zorjan Miran. gnj-19812

Zupančič Rihard, Belokranjska cesta 28,
Črnomelj, spričevalo 3. in 4. letnika ter ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Črnomelj, iz-
dano leta 1997 in 1998. gnw-20049

Zver Eva, Podlubnik 217, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gnf-19841

Ženati Violeta, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje trgovske šole v Kranju, izdano
leta 1996. gns-20078

Živković Velimir, Avsečeva ulica 10, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolskega centra, izdano leta 1996.
gnq-20130

Žnidaršič Uroš, Ul. Tončke Čečeve 5,
Celje, diplomo Gostinske šole. gng-19840

Žveglič Marjan, Pod vrtačo 18, Sevni-
ca, zaključno spričevalo Poklicne strojne
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-340

Ostali preklici

Alešević Admir, Ul. Lojzke Štebijeve 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7193, izdal LPP. gnb-20045

AVTOSTROJ d.o.o., Dunajska cesta
47, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehni-
čni brezhibnosti vozila, št. A 0173194 za
motorno kolo skuter Piaggio - Typhoon 50
RST. gnj-20387

AVTOSTROJ d.o.o., Dunajska cesta
47, Ljubljana, licenco št. 958/22, izdala
GZS dne 22. 12. 1997 za vlečni vozili
Renault AE 420 TI z reg. oznako LJ F6-13P
in Renault AE 420 TI z reg. oznako LJ
26-05T. gni-20388

Bajić Milenko, Pokopališka 16, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
40244001459 z dne 22. 2. 2000.
gno-20382

Bajlektarević Sandra, Martina Krpana 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13110. gny-20222

Baškim Amiti, Vodovodna 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-19990

Bedek Tomaž, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34113, izdal LPP. gnv-20150

Biščević Sead, Pot na Rakovo Jelšo
319, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 8382 in 11387, izdal LPP.
gnu-20376

Bivec Adelina, Rašiška 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 25246.
gnm-20509

Blatnik Škof Jelka, Spodnje Pirniče
47/B, Ljubljana Šmartno, delovno knjiži-
co. gnl-20060

Bogdan Mladen, Log 1, Hrastnik, delo-
vno knjižico. gny-19997

Bregar Andreja, Pokojnica 10, Šentvid
pri Stični, dijaško mesečno vozovnico, št.
819. gnw-20474

Brišar Ksenija, Koritnica 21, Grahovo
ob Bači, študentsko izkaznico, št.
18971156, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnq-20405

Brzin Luka, Rjava cesta 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19210.
gnt-20302

Bukovec Dušan, Naveršnikova 7, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem tečaju delovo-
dsko poslovodske šole, št. 6/72. m-310

Ciglar Grega, Iga Grudna 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3217.
gnp-20056

Ciperle Laura, Jegriše 54, Vodice, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 3174, kombi-
nirana vozovnica, relacija Vodice-Ljublja-
na. gnz-19896

Černič Mihael, Ledina 11, Sevnica, de-
lovno knjižico, reg. št. 1082. gnu-20451

D & D Company d.o.o., Masarykova
14, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424499116, izdano 10. 12. 1999 na
ime Ljubijankić Nedžad. gnw-20199

Dančulovič Nives, Vorančeva ulica 5,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19794837, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-20343

Di Batista Tina, Reteče 150, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 18951183,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnu-20126

Dimnik Bojan, Obrije 10/A, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7524, iz-
dal LPP. gnk-19936

Dolenšek Tomaž, Miklavčeva ul. 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2727, izdal LPP. gnz-19946

Draganič Sanja, Pavšičeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7613.
gnw-19949

Erhatič Aljoša, Generala Levičnika
12/D, Koper - Capodistria, delovno knjiži-
co. gnc-19819

Fišinger Saša, Jurčičeva 19, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 22042630, izda-
la Fakulteta za šport. gnj-20512

Fugina Miran, Kržišnikova ulica 8, Me-
dvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0299560.
gnn-20358

Gerič Nataša, Zadružna 12, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 3704, izdlala Na-
ravoslovna fakulteta v Ljubljani. gnh-20114

Golob Urška, Šukljetova ulica 10/a,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
71990754, izdala Biotehniška fakulteta.
gns-20203

Gornik Jovan Katja, Poljanska cesta 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-20251

Grad Adelina, Mengeška cesta 36, Tr-
zin, študentsko izkaznico, št. 8001471,
izdala FKKT. gnu-19851

Grobelnik Cecilija, Cesta v Bevče 6,
Velenje, 7 delnic KRS Velenje d. d. Vele-
nje, št. 005430, 005431, 005432,
005433, 005434, 005435 in 005436.
gnx-19823
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Hamzagić Azeudin, Prvomajska 13, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2554. gnh-20314

Harb Matej, Vodole 21, Maribor, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja policijska
šola. gnh-20214

Hari Bogdan, Gradišče 71, Tišina, cari-
nsko deklaracijo za traktorsko prikolico fa-
rmer F 205-N, št. 10950628, izdana leta
1995. gnb-20095

Heine Tjaša, Ljubljanska 4/A, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 34696,
izdal LPP. gnr-20154

Herman Alenka, Zagrad 19, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 81528341.
m-317

Hlebanja Ana, Dolina 5, Zasip, Bled,
študentsko izkaznico, št. 18980275, izda-
la Filozofska fakulteta. gnq-20080

Hribernik Marko, Center 21/B, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gnq-19805

Jazbec Uroš, Maistrova 9, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 22040730, izda-
la Fakulteta za šport. gng-20190

Jerebic Suzana, Mencingerjeva 95, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24665, izdal LPP. gni-20263

Jesenko Nina, Gradišče 18/b, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1681, na
relaciji Vrhnika - Ljubljana - Vrhnika.
gnk-20290

Jesih Nina, Suhadolčanova 17, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2720,
izdal LPP. gnw-20099

Kamenik Jernej, Gospejna 14, Maribor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31956, iz-
dal LPP. gnx-20448

Kecman Tadeja, Potrčeva ulica 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39384. gnx-19848

Kladnik Andrej, Kostrivnica 20/a, Kalo-
bje, dijaško mesečno vozovnico, št.
23396. gnh-20189

Kobale Gordana, Tabor 17/b, Tabor,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34545.
gny-19847

Kocjan Nina, Trzinska cesta 7, Men-
geš, dijaško izkaznico, izdala Srednje vz-
gojiteljske šole, št. 8694. gnp-20281

Kopač Robert, Begunjska cesta 57, Tr-
žič, delovno knjižico. gnz-20196

Kos Pavel, Kraljeva 17, Koper - Capo-
distria, izkaznico vojnega veterana, št.
1221, izdala UE Koper. gnz-20071

Kostadinović Irena, Cankarjeva ulica
14, Nova Gorica, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 35599, izdal LPP. gnd-20318

Kovač Atila, Prešernova ulica 20, Ajdo-
vščina, dovolenje za stalno prebivanje v
RS, št. 0016/7-XVII-200.190. gno-20032

Krajnc Drago, Podlehnik 3/d, Podleh-
nik, delovno knjižico, reg. št. 44877, izda-
na v Ptuju. gnl-20085

Krhin Klavdija, Pobreška cesta 4, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 3365, izda-
na leta 1993. m-290

Kuklec Tanja, Novo Polje, C. VII/105,
Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 33814. gnm-20184

Kutin Tadeja, Gorkičeva 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38337, iz-
dal LPP. gnl-20035

Lazar Nataša, Pržanjska 12/e, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12977.
gnp-20306

Lipičnik Ivan, Kavce 30, Velenje, 9 de-
lnic KRS Velenje d.d., št. 2175 - 2183.
gnp-20231

Lončar Tina, Na Dole 30, Vodice, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 3173.
gnw-19899

LUCIJA TRGOVINA d.o.o., Goriška ce-
sta 68, Ajdovščina, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1055584
za vozilo z reg. št. GO 14-31C in A
1054647 za vozilo z reg. št. 94-16D.
gnj-20312

Lučić Tanja, Ulica 1. junija 19/a, Trbov-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 27636.
gng-20440

Lukić Milan, Avguštinčičeva 17, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1134864. gnc-20444

Mandoska Maja, Ob žici 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9715, iz-
dal LPP. gnn-19833

Martič Klavdija, Cesta na Roglo 17/b,
Zreče, študentsko izkaznico, št.
93408739. m-341

Mihelič Tomaž, Prisoja 7, Radlje ob Dra-
vi, dijaško mesečno vozovnico, št. 38344.
gnz-19846

Miklavžič Luka, Cesta ob Sori 17, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št.
32485. gng-20040

Miklavžina Milan, Kardeljev trg 6, Vele-
nje, 2 delnici KRS Velenje d.d., št. 024631
in 024632. gnn-20333

Mrhar Irena, Bukovje 47, Postojna, de-
lovno knjižico. gnw-19874

Muhovec Mateja, Milčinskega 5, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61163548.
m-362

Murič Samanta, Podvozna pot 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10536. gns-19953

Nadarević Alen, Škofjeloška c. 11, Me-
dvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
36129. gnu-20176

Nemec Kavčnik Mojca, Novi trg 1, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12150. gnk-20036

Novak Anže, Srednjevaška 69, Škoflji-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 795,
izdal LPP. gnl-20185

Novak Tanja, Primča vas 18/A, Zagra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2124,
izdal LPP. gni-19942

Oblak Ana, Ulica Pohorskega bataljona
55/b, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
22048520, izdala Fakulteta za šport.
gnx-20098

Oven Peter, Podreča 5, Mavčiče, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 35899.
gnc-19944

Ovsek Luka, Pavšičeva 34, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1605, izdal
LPP. gni-20013

Pal David, Linhartova 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30837, iz-
dal LPP. gnh-20139

Panič Alojzija, Gosposvetska 43, Mari-
bor, izkaznico vojnega veterana, št.
015640. m-330

Pavlišič Franc, Primožičeva 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 20493.
gno-20057

Pečelin Vesna, Igriška ulica 13, Žiri, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19271.
gnk-20061

Pečkanj Barbara, Martin hrib 14, Loga-
tec, dijaško mesečno vozovnico, št. 1167.
gnr-20029

Pejič Bojana, Vogelna 4, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala izdala Srednja vzgo-
jiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnf-20120

Petelin Ana, Cesta na Lenivec 18, Se-
žana, študentsko izkaznico, št. 1098060,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq-20330

Petrovič Ksenija, Ob Rogoznici 12,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 25713, iz-
dala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gng-20194

Pivec Bojan, Slomškova 3, Murska So-
bota, potrdilo o usposobljenosti in tehnični
brezhibnosti vozila VW Golf, št. šasije WV-
WZZZ1HZNW232295, izdano 15. 11.
1999. m-289

Pivec Bojan, Slomškova 3, Murska So-
bota, potrdilo o usposobljenosti in tehnični
brezhibnosti vozila VW Golf karava, št. ša-
sije WVWZZZ1HZRW300728, izdano 17.
1. 2000. m-288

Plahuta Diki, Krožna cesta 12, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnk-20336

POMGRAD-GRADNJE d.d., Bakovska
cesta 33, Murska Sobota, licenco št.
1903/39 za vozilo z reg. št. MS 66-13E.
gnl-19785

Pribac Teja, Jurčičeva ulica 8, Brežice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22503.
gnn-20108

Rakovec Simon, Gunceljska cesta
28/a, Ljubljana, delovno knjižico.
gnf-20391

REVOZ D.D., Belokranjska cesta 4,
Novo mesto, potrdilo za registracijo uvože-
nega vozila Renault Scenic Kaleido 1,6
16V, št. car. deklaracije ECL 5658/16. 6.
1999, št. ogrodja VF1JA0405 20507811.
gnx-20173

REVOZ D.D., Belokranjska cesta 4,
Novo mesto, potrdilo za registarcijo uvože-
nega avtomobila Renault Safrane 2,5 št.
car. deklaracije ECL 6471/8. 7. 1999, št.
ogrodja VF1B54FO520709844.
gnb-20174

Rifelj Jerica, Lebanova 17, Novo mes-
to, dijaško mesečno vozovnico, št. 32583,
izdal LPP. gne-20192

Rizmal Stojan, Goriška 53, Velenje, tri
delnice KRS Velenje, d.d., št. 8107, 8108
in 8109. gnh-19964

Rožič Slavko, Mariborska cesta 71,
Dravograd, delovno knjižico. gns-20003

Ržen Aleš, Cesta 1. maja 61, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1003907. gnf-20091

Skrt Gregor, Podsabotin 53, Kojsko,
dijaško mesečno vozovnico, št. 842, izdal
LPP. gny-20326

Sluga Aleksander, Mencingerjeva ulica
65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 30499. gnk-20161

Strah Karolina, Glavna cesta 19, Mirna,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24882.
gnt-20477

Šalamun Damjan, Pavšičeva ulica 22,
Logatec, delovno knjižico št. 2449.
gnb-19820

Škof Jure, Rezijanska 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39161.
gnk-20186
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Šmajdek Urša, Kajuhova 33, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19815.
gnm-19934

Šonc Branko, Šaleška 2/a, Velenje, de-
lnice KRS Velenje d.d., št.
030227,030228, 030229. gnv-20233

Špegel Janko, Prijateljeva 16/a, Celje,
delovno knjižico. gnn-20133

Štritof Ana, Glogov Brod 3, Artiče, de-
lovno knjižico. gnd-19818

Tajić Tim, Brilejeva 13, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 12163, izdal
LPP. gnb-19795

Terbovc Barbara, Vojkova 8, Celje, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo
Ministrstvo za zdravstvo. gny-19797

Torkar Tomaž, Višelnica 18, Zgornje
Gorje, dijaško mesečno vozovnico, št.
30816, izdal LPP. gns-20303

Trglec Branko, Nad gomilo 4, Maribor,
delovno knjižico, št. 8481. m-292

Urankar Kristjan, Na Zelenici 13, Pre-
bold, delovno knjižico, št. 223/99 z dne
23. 8. 1999. gnh-19839

Vodovnik Rebeka, Šalek 84, Velenje, 3
delnice KRS Velenje d.d., št.: 010946,
010947, 010948. gng-20090

Vončina Nina, Mladinska 10, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico, št.
19352879, izdala Ekonomska fakulteta.
gnp-20106

Vratanar Bojan, Vrščajeva ulica 10,
Ljubljana, evidenčni list za čoln, št.
02-03-1770/80. gnf-20316

Zorko Anja, Sela 42, Dobova, dijaško
mesečno vozovnico, št. 32342, izdal LPP.
gnw-20274

Železnik Adolf, Olešče 54, Laško, de-
lovno knjižico, reg. št. 768/58, ser. št.
532680. gns-19878

Željko Tanja, Brilejeva 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12541.
gni-20163

Žlogar Mitja, Pod gozdom 20, Črnome-
lj, študentsko izkaznico, št. 26009082, iz-
dala fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gny-20447
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