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Register
političnih organizacij

Št. 0302-18/05-028/34-2000 Ob-33912
V register političnih strank se pod zap.

št. 40 vpiše politična stranka Stranka mla-
dih Slovenije, s kratico imena SMS in zna-
kom stranke, ki je navidezni pravokotnik s
stranicami v razmerju 1 : 2,5 in sestavljen
tako, da so na modri podlagi napisane be-
le male tiskane črke – STRANKA MLADIH
SLOVENIJE, pod besedama “stranka mla-
dih” je kratica SMS napisana z velikimi ti-
skanimi črkami, pri tem sta črki “S” modre

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.

in črka “M” rdeče barve, pod kratico pa je
elektronski naslov stranke izpisan z modri-
mi malimi tiskanimi črkami www.sms-mla-
di.com. Sedež stranke je v Ljubljani, Trža-
ška 2.

Št. 0302-18/05-028/40-2000 Ob-33993
V register političnih strank se pod za-

poredno številko 41 vpiše politična stranka
Nova Slovenija - Krščanska ljudska
stranka, s skrajšanim imenom Nova
Slovenija, ter kratico imena NSi in zna-
kom  stranke,  ki  je  pravokotnik  s  strani-
cama v razmerju 1:2 in vsebuje v modri
barvi stilizirano kratico imena NSi in pod-
napis Nova Slovenija - Krščanska ljudska
stranka, pri čemer je kratica napisana z
večjim tiskom, podnapis pa z manjšim ti-
skom. Sedež stranke je v Ljubljani, Kogo-
jeva 2.

N 54/99 PO-9129
Jože Krmac (Kermac Giuseppe), pok.

Ivana, roj. 11. 1. 1874 v Marezigah, nazad-
nje stanujoč v vasi Kocjančiči je pogrešan
(na predlog Jerman Vladimirja, Dvori 41,
Sv. Anton, ki ga zastopa odv. Igor Kocjan-
čič iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 7. 2000

Razglasi sodišč Oklici dedičem

D 41/2000 OD-9045
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Nadlišek Andreju, sinu Andreja
in Marije, roj. 16. 7. 1922 v Ravnah, nazad-
nje stanujočem Sveti Vid 27, ki je umrl dne
25. 1. 2000 v Ljubljani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 6. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 216/97 SR-8990
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožnice Marije Stankovič, Pot v
Smrečje 28, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
nica Vlasta Žagar, zoper toženca Stanko-
vič Vanjo, naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, dodelitve otroka in plačila
preživnine sklenilo: tožencu Vanji Stan-
koviču se postavi začasni zastopnik od-
vetnik Klemen Lamut, Pleteršnikova 10,
Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v postopku za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžno-
sti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zasto-
pnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP v zvezi s 1. odstavkom ter 4. točko 2.
odstavka 82. člena ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2000

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Sn 43-02/2000-2 ZK-33825
Okrožno sodišče v Kopru izdaja v skladu

s 111. členom zakona o zemljiški knjigi (Ur.
list RS, št. 33/95) naslednji oklic o uvedbi
postopka nastavitve nove zemljiške knjige
za katastrsko občino Cetore. Postopek ugo-
tavljanja podatkov o pravicah na nepremič-
ninah, ki se nahajajo v tej katastrski občini,
se začne 1. 9. 2000.

Vsi imetniki pravic na nepremičninah so
vabljeni, da se udeležijo poizvedb in prijavi-
jo pravice, ki naj se vpišejo v novo zemljiško
knjigo.

Znane imetnike pravic na nepremičninah,
bo komisija, ki bo vodila postopek nastavitve
nove zemljiške knjige za k.o. Cetore, vabila
na način, določen za osebno vročitev, da se
udeležijo poizvedovalnega postopka.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 8. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 4/2000-19 S-33829
To sodišče je s sklepom St 4/2000 z

dne 17. 7. 2000 začelo in zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom OPUS, Zavod
za računalniško izobraževanje, Planina
39, Kranj.

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

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 7. 2000
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St 18/2000 S-33831
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 18/2000 z dne 18. 7. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Transport Krško, podjetje za
cestni tovorni promet, d.d., Cesta kr-
ških žrtev 133, Krško, matična številka
5143853, šifra dejavnosti 60240.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek, univ. dipl.
prav. iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Krško,

Trg Matije Gubca 3;
– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana;
– AC-Intercar, d.o.o., Baragova ul. 5,

Ljubljana;
– Viator & Vektor, podjetje za mednaro-

dno špedicijo in transport, d.d., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana;

– Franc Kozinc predstavnik sveta delav-
cev.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 18. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 18. 7. 2000

Št. 12/2000-30 S-33903
V postopku prisilne poravnave nad dol-

žnikom Gradis GP gradbeno podjetje Je-
senice, d.d., Cesta Franceta Prešerna
5, Jesenice, si lahko upniki ogledajo do-
polnitev načrta finančne reorganizacije v
sobi št. 6 tukajšnjega sodišča, v času ura-
dnih ur.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 8. 2000

St 44/2000 S-33904
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi M.P.P. Inženiring, Po-
djetje za proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184,
za dne 19. 9. 2000 ob 10. uri, v sobi 330
naslovnega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na
tukajšnjem sodišču v Mariboru, in sicer v
ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 13. do 15. ure in v petek
od 9. do 12. ure, v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 8. 2000

St 43/2000 S-33973
To sodišče objavlja v postopku prisilne

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

Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom VEPLAS, Velenjska plasti-
ka, d.d., Štrbenkova 1, Velenje in njego-
vimi upniki.

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

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

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (9. 8.
2000).

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

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

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terja-
tve ali poslati original dokazila o plačilu so-
dne takse na žiro račun 50700-840—
011-3390, vendar največ 30.000 SIT.

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

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Color, d.d., Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 4, Medvode,

2. RS Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti Ljubljana,

3. Polychem Handelsges m.b.H., Markt
Allhau 463, A-7411 Markt Allhau, Avstrija,

4. Usnje Celje, d.o.o., Prešernova 25,
Celje,

5. Jože Vajdl, predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko dne 9. 8.
2000.

Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-
ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT na žiro račun Okrož-
nega sodišča v Celju, št. 50700-696-250,
sklic št. 5-43-2000, v roku 8 dni po preje-
mu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 8. 2000

St 5/96 S-33975
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Predilnica Laško, d.o.o., La-
ško – v stečaju, razpisuje narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev stečaj-
ne mase, ki bo 11. oktobra 2000 ob 12.30,
v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča, Pre-
šernova 22, Celje.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se med drugim obsega v skladu s 163. čle-
nom ZPPSL naslednje podatke:

1. višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 25,000.000 SIT,

2. odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane ter-

jatve rednih upnikov na dan 31. 7. 2000
znaša 14,92%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 31. 7. 2000 – 1. št. 293-451) v
stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v Celju,
Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami
sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 8. 2000

St 44/2000 S-33976
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 44/2000 sklep z dne 9. 8. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Livarstvo Petek, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Brecljevo 30, Šmarje pri
Jelšah.

Odslej firma dolžnika glasi: Livarstvo Pe-
tek, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Breclje-
vo 30, Šmarje pri Jelšah – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Hu-
dej Zvonimir, univ. dipl. inž., Spominska 16,
Celje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terja-
tve, v katerih je pravdni postopek v teku,
se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v viši-
ni 5% vrednosti prijavljene terjatve ali po-
slati original dokazila o plačilu sodne takse
na žiro račun 50700-840-011-3390, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. novembra 2000 ob 9. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 9. 8. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 8. 2000

St 21/95 S-33977
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Tovarna volnenih odej, p.o.,
Škofja vas, Škofja vas 40 – v stečaju,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo 11.
oktobra 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se med drugim obsega, v skladu s 163. čle-
nom ZPPSL naslednje podatke:

1. višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 175,000.000 SIT,
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2. odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane ter-
jatve rednih upnikov na dan 31. 7. 2000
znaša 62,63%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
na dan 31. 7. 2000 – 1. št. 389-493) v
stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v Celju,
Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami
sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 8. 2000

St 172/2000 S-33978
To sodišče je s sklepom z dne 19. 7.

2000 pod opr. št. St 172/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Angora, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana (sedaj
Krožna pot 6, Vrhnika), matična številka
5729068, šifra dejavnosti 17.720.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano so-
dno takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (19. 7.
2000).

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

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

Upnike 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 Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– RS, Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Ljubljana, Kotnikova 5,

– Start, d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana,
– Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., Pot

na tojnice 40, Vrhnika,
– Selezijanski zavod Rakovnik, Rakovni-

ška 6, Ljubljana,
– Vochl Stanka, kot predstavnica delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 19. 7. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 7. 2000

St 49/2000 S-33979
To sodišče je s sklepom z dne 11. 7.

2000 pod opr. št. St 49/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
BHV Hemes, d.o.o., Podpreska 9, Dra-
ga, matična številka 5692113, šifra dejav-
nosti 51.700.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano so-
dno takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (11. 7.
2000).

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

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

Upnike 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 Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Rudis, d.d., Trbovlje, Trg revolucije
25b,

– Kmetijski kombinat Ptuj, Muzejski trg
1, Ptuj,

– Brenit, d.o.o., Rečica 45, Rečica ob
Savinji,

– Lutovac Plus, d.o.o., Parmova 35,
Ljubljana,

– Jasna Ukmar, Ziherlova 8, Ljubljana,
kot predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 11. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

St 34/2000-8 S-34064
To sodišče je na seji senata dne 8. 8.

2000 pod opr. št. St 34/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stačajni postopek nad dolžnikom Avto-
usluga, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Radoviči, Radoviči 10, Metlika,
matična številka 5762219, šifra dejavnosti
90.121, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Av-
tousluga, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Radoviči, Radoviči 10, Metlika, iz-
briše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 8. 2000

St 16/2000-8 S-34065
To sodišče je na seji senata dne 8. 8.

2000 pod opr. št. St 16/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Kom-
bital, Trgovsko in storitveno podjetje Pri-
mostek, d.o.o., Primostek 38, Gradac,
matična številka 5321603, šifra dejavnosti
51.700, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Kombital, Trgovsko in storitveno podjetje
Primostek, d.o.o., Primostek 38, Gradac
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 8. 8. 2000

Z 2000/00601 IZ-8953
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00601 z dne
23. 6. 2000 je bila nepremičnina, dvoinpol-
sobno stanovanje v Mariboru, Knafelčeva
34, v skupni izmeri 71,35 m2, s kletnim pro-
storom 1,90 m2, doslej pripisano vl. št.
1406 k.o. Spodnje Radvanje, ki stoji na
parc. št. 1610/5, ki še ni vpisano v etažno
lastnino in katero je v lasti dolžnikov in za-
staviteljev Marko Bojana in Marko Eve, za
vsakega do 1/2 celote, na osnovi prodajne
pogodbe z dne 1. 12. 1998 na naroku za-
rubljena v korist upnika Raiffeisenbank Voit-
sberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v znesku 160.000 ATS v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2000

Z 2000/00608 IZ-8955
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00608 z dne
22. 6. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzen-
dorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki
ga zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz Ma-
ribora, proti dolžniku in zastavitelju Purg Mi-
lanu, stan. Ul. Pohorskega bataljona 11,
Ruše ter dolžnici Sonji Menhart, stan. Ul.
Pohorskega bataljona 11, Ruše, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika v višini
140.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 22. 6.
2000, in sicer dvosobno stanovanje št. 1 v
pritličju stanovanjske stavbe v Rušah, Ulica
Pohorskega bataljona 11, v skupni izmeri
59,35 m2, doslej pripisano vl. št. 1052 k.o.
Ruše, ki stoji na parc. št. 935, ki še ni
vpisano v etažno lastnino in katero je do
celote v lasti dolžnika in zastavitelja Purg
Milana, na osnovi kupoprodajne pogodbe
št. 69/96 z dne 28. 5. 1996, vse v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000

Z 2000/00494 IZ-8961
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00494 z dne
22. 6. 2000 je bila nepremičnina, dvoinpol-
sobno stanovanje št. 15, v stanovanjski hiši
v Mariboru, Kamniška 50, v III. nadstropju,
v skupni izmeri 63,40 m2, od tega kletni
prostor 2,08 m2, ki stoji na parc. št. k.o.
Koroška vrata, ki še ni vpisano v etažno
lastnino in katero je do celote v lasti zastavi-

Izvršbe in zavarovanja
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telja in dolžnika Zupan Cvetka, na osnovi
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 10. 1993
na naroku zarubljena v korist upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C., von Hotzendorf-
strasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v znesku
160.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000

Z 2000/00497 IZ-8962
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00497 z dne
22. 6. 2000 je bila nepremičnina, dvoso-
bno stanovanje, št. 19 v stanovanjski hiši v
Mariboru, Beograjska 45, v IV. nadstropju,
v skupni izmeri 51,38 m2, ki stoji v parc. št.
2609, k.o. Tabor, ki še ni vpisano v etažno
lastnino in katero je do celote v lasti dolžni-
ka in zastavitelja Tertinek Darka, na osnovi
prodajne pogodbe št. 3284/93 z dne
14. 5. 1993 na naroku zarubljena v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 120.000 ATS v tolarski protivredno-
sti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2000

Z 2000/00617 IZ-9051
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00617 z dne
11. 7. 2000 je bila nepremičnina stanova-
nje v stanovanjski hiši v Pesnici pri Maribo-
ru, Pesnica 58, v skupni izmeri 93,10 m2,
doslej pripisano vl. št. 131, k.o. Ranca, ki
stoji na parc. št. 460/4, ki še ni vpisano v
etažno lastnino in katero je v lasti zastavite-
ljev in dolžnikov Juhart Zlatka in Juhart Zden-
ke, za vsakega do 1/2 celote, na osnovi
prodajne pogodbe z dne 11. 2. 2000 na
naroku zarubljena v korist upnika Raiffei-
senbank Voitsberg C., von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v znesku 100.000
ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2000

Z 2000/00078 IZ-9009
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00078, ki ga je dne 14. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Piranu, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju na na-
slovu Ukmarjeva 16, Portorož, v IV. nad-
stropju, v skupni izmeri 48,77 m2, pridob-
ljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med GH Metropol, d.d., Porto-
rož, in dolžnikom Bojanom Vozljem z dne
12. 12. 1991, ki pa še ni vpisano v zemlji-
ško knjigo, ki je last Vozelj Bojana, Porto-
rož, Ukmarjeva 16, zastavna pravica v korist
upnika RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Koper, Verdijeva ul.
10, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 1,138.607 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 6. 2000

R 151/99 IZ-9066
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. R 151/99 z dne 7. 7.
2000 je bila premičnina - tovorno vozilo

znamke Iveco, tip Ferrari Eurostar 440, št.
šasije WJMM1VTH004211107, leto izde-
lave 1999, reg št. KR 62 - 63D, ki je last
dolžnika in zastavitelja Ažman, d.o.o., Trža-
ška 1, Lesce, zarubljena v korist upnika
Hypo leasing, d.o.o., Dunajska 103, Ljub-
ljana, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v znesku 782.601,09 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti po prodajnem podjet-
niškem tečaju za ATS po tečajni listu Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, na dan
plačila.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 7. 7. 2000

Z 2000/00020 IZ-9034
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2000/00020 z dne 6. 6. 2000 je bil
poslovni prostor v skupni izmeri 102,65 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju poslovno
stanovanjske hiše v Idriji, Ulica sv. Barbare
6, stoječe na parceli štev. 1363 k.o. mesto
Idrija s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih delih in napravah poslovno sta-
novanjske hiše, na zemljišču pod zgradbo
in pripadajočem funkcionalnem zemljišču,
katerega lastnik je dolžnik družba LINEA,
Podjetje za projektiranje, izvajanje in nad-
zor, d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med SGI
- stanovanjsko gospodarstvo Idrija, d.o.o.,
Kosovelova 9, Idrija, kot prodajalcem in dru-
žbo Linea, d.o.o., Idrija, Podjetje za projek-
tiranje, izvajanje in nadzor, Mestni trg 11,
Idrija, kot kupcem, dne 18. 4. 2000, zarub-
ljen v korist upnice Banke Koper, d.d., Pri-
staniška 14, Koper, v zavarovanje njene ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 28. 6. 2000

Z 2000/00019 IZ-9035
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2000/00019 z dne 6. 6. 2000 je bil
poslovni prostor v skupni izmeri 69,52 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju poslovno
stanovanjske hiše v Idriji, Ulica sv. Barbare
6, stoječe na parceli štev. 1363 k.o. mesto
Idrija, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih delih in napravah poslovno sta-
novanjske hiše, na zemljišču pod zgradbo
in pripadajočem funkcionalnem zemljišču,
katerega lastnik je dolžnik družba STATIK,
Podjetje za projektiranje, izvajanje in nad-
zor, d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med SGI
- stanovanjsko gospodarstvo Idrija, d.o.o.,
Kosovelova 9, Idrija, kot prodajalcem in dru-
žbo STATIK, d.o.o., Idrija, Podjetje za pro-
jektiranje, izvajanje in nadzor, Mestni trg 11,
Idrija, kot kupcem, dne 18. 4. 2000, zarub-
ljen v korist upnice Banke Koper, d.d., Pri-
staniška 14, Koper, v zavaravanje njene ter-
jatve v višini 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 28. 6. 2000

In 97/00445-16 IZ-8935
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 11. 1997 opr. št. In 97/00328, je
bil dne 13. 1. 1998 opravljen v korist upnic:
mld. Teja Šavor, mld. Anja Šavor, ki ju obe
zastopa Danica Šavor, Preglov trg 7, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odv. Lucija Šikovec Ušaj,
rubež dvosobnega stanovanja št. 1 v pritli-

čju v stavbi Litostrojska 23 v Ljubljani, v
skupni izmeri 55,16 m2, ki je last dolžnika
do 1/6.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 9. 6.
1998, opr. št. In 97/00445, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
97/00328 na predlog istih upnikov.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2000

In 97/00328-55 IZ-8984
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 11. 1997 opr. št. In 97/00328, je
bil dne 13. 1. 1998 opravljen v korist upnic:
mld. Teja Šavor, mld. Anja Šavor, ki ju obe
zastopa Danica Šavor, Preglov trg 7, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odv. Lucija Šikovec Ušaj,
rubež dvosobnega stanovanja št. 1 v pritli-
čju v stavbi Litostrojska 23 v Ljubljani, v
skupni izmeri 55,16 m2, ki je last dolžnika
do 1/6.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2000

In 99/00391-2 IZ-9056
Na podlagi sporazuma o zavarovanju

denarne terjatve z dne 8. 5. 1996 opr. št.
II R 96/632, je bil dne 8. 5. 1996 opravljen
v korist upnice Ljudske banke, d.d., Miklo-
šičeva 30, Ljubljana, rubež trosobnega sta-
novanja št. 26 v izmeri 66,15 m2, Hudover-
nikova 2, Ljubljana, ki se nahaja v VI. nad-
stropju, last dolžnika Primožič Marcela, Hu-
dovernikova 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2000

In 99/00726-6 IZ-9057
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 11. 1998 opr. št. In 98/00660,
je bil dne 13. 4. 1999 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Ljubljana, rubež dvosobnega stano-
vanja v izmeri 58,62 m2, št. 14, Škofjeloška
29, Medvode, last dolžnice Knok Silve, Ško-
fjeloška 29, Medvode.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 28. 2.
2000, opr. št. In 99/00726, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00660 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

In 99/00478-5 IZ-9058
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

dne 16. 11. 1998 opr. št. In 98/00660, je
bil dne 13. 4. 1999 opravljen v korist upni-
ce Metalka stanovanjske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja v
izmeri 58,62 m2, št. 14, Škofjeloška 29,
Medvode, last dolžnice Knok Silve, Škofje-
loška 29, Medvode.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 28. 2.
2000, opr. št. In 99/00478, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00660 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

In 99/00313-5 IZ-9059
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 11. 1998 opr. št. In 98/00660,
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je bil dne 13. 4. 1999 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Ljubljana, rubež dvosobnega stano-
vanja v izmeri 58,62 m2, št. 14, Škofjeloška
29, Medvode, last dolžnice Knok Silve, Ško-
fjeloška 29, Medvode.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 28. 2.
2000, opr. št. In 99/00313, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00660 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

In 99/00280-5 IZ-9061
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 11. 1998 opr. št. In 98/00660,
je bil dne 13. 4. 1999 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Ljubljana, rubež dvosobnega stano-
vanja v izmeri 58,62 m2, št. 14, Škofjeloška
29, Medvode, last dolžnice Knok Silve, Ško-
fjeloška 29, Medvode.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne 28. 2.
2000, opr. št. In 99/00280, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00660 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

In 99/00257-4 IZ-9062
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 16. 11. 1998 opr. št. In 98/00660,
je bil dne 13. 4. 1999 opravljen v korist
upnice Metalka stanovanjske storitve,
d.o.o., Ljubljana, rubež dvosobnega stano-
vanja v izmeri 58,62 m2, št. 14, Škofjeloška
29, Medvode, last dolžnice Knok Silve, Ško-
fjeloška 29, Medvode.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 28. 2.
2000, opr. št. In 99/00257, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
98/00660 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2000

Z 2000/01185-5 IZ-9063
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01185 z dne 15. 6. 2000
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 25 v
Ljubljani, v III. nadstropju, v izmeri 61,97 m2

na naslovu Maroltova 8, ki je last Polone
Kuhar, Jožeta Kuharja in Mihe Kuharja, vse
Maroltova 8, Ljubljana, vsakega do 1/3, z
dnem 3. 7. 2000 zarubljeno v korist upnika
BKS - leasing, družba za leasing, financira-
nje in trgovino, d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26.120 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2000

In 97/00216-59 IZ-9064
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 19. 11. 1998 opr. št. In 97/00216,
je bil dne 2. 4. 1999 in 8. 3. 2000 oprav-
ljen v korist upnika KONTA, d.o.o., Vodice,
Lokarje 19, ki ga zastopa odv. Vladimir Rab-
zelj iz Ljubljane, rubež poslovnega prostora
v pritličju poslovne stavbe Dunajska 48, v
izmeri 69,17 m2, pripadajoče skladišče št.
15 v kleti poslovne stavbe na Dunajski 48, v
izmeri ca. 35 m2, skladišče na Bratovževi

ploščadi 34, Ljubljana, v skupni izmeri
240 m2 in skladiščni prostor v izmeri
313,16 m2 v pritličju poslovno-stanovanj-
skega objekta na naslovu Bratovževa plo-
ščad 36 v Ljubljani, last dolžnika Pionir Ko-
merc, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa ploščad
34, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2000

Z 2000/00512-7 IZ-9067
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00512 z dne 12. 6. 2000
je bilo trisobno stanovanje št. 12, v III. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Šarho-
va ul. 4, s pripadajočo pravico souporabe
skupnih prostorov, objektov, naprav ter na
zemljišču, na katerem stoji stavba, parc. št.
233/6 k.o. Brinje, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 5. 1997, sklenjene s prodajalko Jasno
Čuhalev, Ljubljana, Šarhova ul. 4 in notar-
skega zapisa opr. št. SV 2491/99 notarke
Nade Kumar iz Ljubljane z dne 5. 10. 1999,
z dnem 24. 5. 2000 in 1. 6. 2000 zarublje-
no v korist upnice Nove ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,625.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2000

Z 2000/00889-8 IZ-9069
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00889 z dne 23. 5. 2000
je bilo enosobno stanovanje št. 28, v IV.
nadstropju, v približni izmeri 33,26 m2 s pri-
padajočo shrambo v kleti objekta, v centru
Novih Jarš na Beblerjevem trgu, ki je last
dolžnice Kalezić Biserke, Ulica Gradnikove
brigade 8, Ljubljana, na podlagi kupne po-
godbe z dne 24. 5. 1995, sklenjene s pro-
dajalcem Gradis, gradbeno podjetje, p.o.,
Ljubljana, z dnem 4. 7. 2000 zarubljeno v
korist upnice Slovenske investicijske ban-
ke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 1,050.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2000

Z 112/2000 IZ-9117
Na podlagi sporazuma strank, skenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 759/00 z dne 10. 7. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
112/2000 z dne 19. 7. 2000 se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Ban-
ke Koper, d.d., do dolžnika Tomas,
export-import in storitve, d.o.o., Portorož,
Liminjanska 96, in sicer na podlagi pogod-
be o dolgoročnem kreditu št. 144/2000,
pogodbeni račun 4030-520000-2172747
z dne 3. 7. 2000 v višini 30,000.000 s
pp in pogodbe o dolgoročnem posojilu
št. 108/98-PI, pogodbeni račun
5010-520000-2092360 z dne 10. 7.
1998 in prvega dodatka k tej pogodbi,
sklenjenega dne 3. 7. 2000, v višini
18,600.000 s pp, pri čemer so za obe
terjatvi, roki in način vračila, zapadlost in
stroški, razvidni iz navedenih pogodb in
notarskega zapisa, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer

poslovnega prostora - hale, označene s št.
3, s tlorisno površino 6 x 18 m, višine 8,5
m, v objektu Servisno poslovni objekt ob
Ankaranski vpadnici v Kopru, ki stoji na
parc. št. 1570/19 in 1570/20 k.o. Ko-
per, ki je last dolžnika, kar je razvidno iz
prodajne pogodbe št. 3/98 z dne 5. 5.
1998, sklenjene med njim in podjetjem Ko-
perinvest, d.o.o., Koper, in overjene dne
2. 6. 1998 pri notarju Dravu Ferligoju v
Kopru pod št. OV 2707/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 7. 2000

Z 2000/00099-15 IZ-8951
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 2000/00099, z dne 18. 1.
2000 je bilo dvosobno stanovanje št. 36/VI
na naslovu Na Jami 7 v Ljubljani v izmeri
59,29 m2, ki je last dolžnika Dobnika Fra-
njo, Na Jami 7, Ljubljana z dnem 16. 6.
2000 zarubljeno v korist upnika: Republika
Slovenija - Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
4,017.760,70 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

Z 2000/0712 IZ-9049
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane št. SV
971/00 z dne 28. 6. 2000 in sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00712 z dne
10. 7. 2000, odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– stanovanja št. 20 v IV. nadstropju več-
stanovanjske stavbe v Mariboru, Knafelče-
va ul. 26, v skupni izmeri 64,94 m2, s pripa-
dajočo kletno shrambo, last zastaviteljev Ša-
lamun Stanke do 1/2 in Kolšek Mitje do
1/2. Stanovanju pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, v katerem se naha-
ja. Večstanovanjska stavba, v kateri se na-
haja predmetno stanovanje stoji na parc. št.
1621/1 k.o. Sp. Radvanje, ki je last zasta-
viteljev na osnovi kupoprodajne pogodbe
za stanovanje z dne 11. 5. 2000;

– garsonjere št. 1 v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Štantetova 4, v
skupni izmeri 29,28 m2, od tega s pripada-
jočim kletnim prostorom površine 1,32 m2

in s pripadajočim atrijem površine 30 m2,
last zastaviteljev Šalamun Stanke, do 1/2 in
Kolšek Mitje do 1/2. Stanovanju pripada
tudi sorazmeren solastniški delež v skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaj. Stanovanjska stavba, v kateri se
nahaja predmetno stanovanje se nahaja v
Mariboru, Štantetova 4, na parc. št. 929/1
k.o. Sp. Radvanje, ki je last zastaviteljev na
osnovi kupoprodajne pogode z dne 13. 1.
1998;

v zavarovanje denarne terjatve upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, v
višini 460.000 ATS s pp v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2000
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Z 2000/0672 IZ-9101
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarke
Brede Horvat iz Maribora št. SV 612/2000-1
z dne 22. 6. 2000, sklepom o zavarovanju
opr. št. 2000/00672 z dne 14. 7. 2000
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, triinpolsobnega stanovanja
št. 3, v skupni izmeri 90,88 m2, v II. nadsto-
pju, od tega s pripadajočim kletnim prosto-
rom površine 1,80 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjski stavbi v Mariboru, Moše Pijade
10, zgrajeni na parceli št. 255, pripisani ZK
vlož. št. 1208 k.o. Tabor, s pripadajočim so-
razmernim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah, ki služijo stavbi kot
celoti in je last zastavitelja do celote na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 11. 3. 1994, skle-
njene med njim kot kupcem in Hajdinjak An-
gelo in ml. Hajdinjak Bojano, obe iz Ljubljane,
Grablovičeva 26, kot prodajalcema, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Mari-
bor, Strossmayerjeva 26, Maribor, v višini
1,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2000

Z 2000/0708 IZ-9110
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Stanislava Bohinca iz Maribora št. SV
516/2000 z dne 30. 6. 2000, sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00708 z dne
18. 7. 2000, odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega pro-
stora v izmeri 39 m2, ki se nahaja v montaž-
no-pavilijonskem objektu, zgrajenem na parc.
št. 886/4, pripisani pri vl. št. 1301 k.o. Spod-
nje Radvanje, ki je last zastavitelja na podlagi
pogodbe št. 7-8-1/88-PT-FD, sklenjene dne
29. 6. 1992 med Sladom stavbnih zemljišč
Mesta Maribor in zastaviteljem.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2000

Z 2000/00737 IZ-9120
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 587/2000 z dne 7. 7. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00737 dne 28. 7. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, poslovnih prostorov št. 312 in 313 v
skupni izmeri 28,83 m2, v tretjem nadstro-
pju poslovne stavbe v Mariboru, Partizan-
ska c. 3-5, stoječe na parc. št. 1198/1,
pripisani k vl. št. 1062 k.o. Maribor Grad,
last zastaviteljice Nade Razboršek na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
21. 1. 1994 s prodajalcem Fineko, d.o.o.,
Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
v višini 7,000.000 SIT s pp, do dolžnika
Narimport, d.o.o., Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2000

Z 2000/00099 IZ-9096
Na podlagi sklepa opr. št. 2000/00099,

ki ga je dne 23. 6. 2000 izdalo Okrajno

sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnih prostorih, ki se vsi nahajajo v
poslovnem centru v Šempetru, Žnidaršiče-
va ulica 25, na parc. št. 3217/4 k.o. Šem-
peter, to so poslovni prostori, boks št. 6 in
7, v površini 207,44 m2 in 210,85 m2, po-
slovni prostor št. 8, v površini 70,05 m2 s
pripadajočim zemljiščem pred obema bok-
soma, ki sega od sprednje stene navedenih
boksov v dvorišče 6,51 m2, v površini
120,45 m2 in to tako, da se vhodna vrata
normalno odpirajo, ki jih je dolžnik pridobil
na podlagi pogodbe št. 3-PCŠ z dne 4. 9.
1998, sklenjene s prodajalcem Primorje,
d.d., Ajdovščina. Z nakupom zgoraj nave-
denih poslovnih prostorov je dolžnik prido-
bil tudi lastništvo na prostorih kotlarne kom-
plet z rezervoarjem, ki se nahaja na zemlji-
šču na severozahodni strani objekta in stra-
nišč v podaljšku poslovnega prostora št. 8,
kot tudi služnostno pravico uprabe prehoda
med boksoma 6 in 7 in boksom 10 do
stranišč in tudi solastninsko pravico na vho-
du, dostopni poti in munipulativnem dvori-
šču, vse v sorazmerjih, kot izhaja iz načrta
etažne lastnine, pri čemer je v izključni lasti
dolžnika, brez obveznosti do ostalih delov
stavb, tudi kotlarna z dimnikom. Poslovni
prostor št. 11; pisarna v prvem nadstropju v
površini 88,50 m2 in pripadajočim zemlji-
ščem, zelenici pred poslovnim prostorom v
izmeri 202 m2, pred objektom poslovnim
prostorom št. 8 in cesto, ki jih je dolžnik
pridobil na podlagi pogodbe št. 6-PCŠ z
dne 5. 1. 1999, sklenjene s prodajalcem
Primorje, d.d., Ajdovščina. Z nakupom zgo-
raj navedenih poslovnih prostorov je dolžnik
pridobil tudi solastninsko pravico na vhodu,
dostopni poti in munipulativnem dvorišču,
vse v sorazmerju kot izhaja iz načrta etažne
lastnine, kot tudi pravico dostopa iz skupne
zelenice, ki je podaljšek prostora prehoda
med objektom št. 10 in poslovnimi prostori
št. 6, 7 in 8. Poslovni prostor do deleža 1/2
- stopnišče iz pritličja v prvem nadstropju
med poslonimi prostori 8, 9, 11 in 12, v
skupni površini 26,62 m2 in pripadajočim
zemljiščem - zelenici pred poslovnim pro-
storom v izmeri 25 m2 med objektom in ce-
sto, ki jih je dolžnik pridobil s pogodbo št.
15 PCŠ z dne 9. 7. 1999, sklenjeno s pro-
dajalcem Primorje, d.d., Ajdovščina. Z na-
kupom zgoraj navedenih poslovnih prosto-
rov je dolžnik pridobil tudi solastninsko pra-
vico na vhodu, dostopni poti in manipulativ-
nem dvorišču, vse v sorazmerjih kot izhaja
iz načrta etažne lastnine. Neutrjeno zemlji-
šče - dvorišče pred poslovnima prostoroma
4 in 5 in ograjo v izmeri 259 m2 in neutrjeno
zemljišče - zelenica med poslovnim prosto-
rom 8 in cesto v izmeri 13,50 m2, ki je last
dolžnika na podlagi pogodbe št. 16 - PCŠ,
sklenjene dne 17. 10. 1999 s prodajalcem
Primorje, d.d., Ajdovščina. Z nakupom zgo-
raj navedenih poslovnih prostorov je dolžnik
pridobil tudi solastninsko pravico na vhodu,
dostopni poti in manipulativnem dvorišču,
vse v sorazmerjih, kot izhaja iz načrta etaž-
ne lastnine, zastavna pravica v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podro-
čje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-8/00-0515 Ob-33919
Ministrstvo za prvosodje razpisuje:
I. na podlagi 73. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) – 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Novi Gorici.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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. 134 Ob-33854
Osnovna šola Prežihovega Voranca Je-

senice objavlja prosto delovno mesto
učitelja fizike in tehnične vzgoje
za določen čas od 1. 9. 2000 do 31. 8.

2001, s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje

določene z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 10 dni na naš naslov.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po zaključenem roku za prijavo.

Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Jesenice

Ob-33856
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Javno

vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Lenart,
Gubčeva 3, 2230 Lenart, razpisujemo na-
slednja prosta delovna mesta:

1. vzgojiteljica v pripravi na osnovno
šolo

delovno mesto je za določen čas do
30. 6. 2001, poln delovni čas,

2. štiri pomočnice vzgojiteljice
delovno mesto je za določen čas do

30. 6. 2001, poln delovni čas,
– v enoti Sveti Jurij eno delovno mesto,
– v enoti Sveta Trojica eno delovno

mesto,
– v enoti Voličina eno delovno mesto,
– v enoti Rdeči vrtec Lenart eno delovno

mesto.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje do-

ločene z zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o ustreznosti izobrazbe
in krajši življenjepis pošljite v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Javni vzgojno var-
stveni zavod Vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230
Lenart, s pripisom: razpis. Kandidati bodo o
izboru obveščeni v zakonitem roku.

JVVZ Lenart



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73 / 19. 8. 2000 / Stran 6631

Ob-33997
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob do-

lenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto:

učitelja razrednega pouka za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom (na-
domeščanje delavke v času porodniške od-
sotnosti).

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-33939
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Jesenice,
4270 Jesenice, Cesta m. Tita 112, faks
04/5861-696.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila skupine D v ori-
entacijski vrednosti 280,000.000 SIT, rea-
lizirano od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

3. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila blaga, če je znan: oktober 2000.

5.
Splošna bolnišnica Jesenice

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. 640-2/2000-5 Ob-34079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 063/42-65-860,
faks 063/42-65-862.

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

2.1. Gradbena dela,

Nastop dela 1. 9. 2000.
Kandidati  naj  pošljejo  prijave  z  do-

kazili  o  izpolnjevanju  pogojev  po  zakonu
o  organizaciji  in  financiranju  vzgoje  in
izobraževanja  v  osmih  dneh  na  naslov
šole.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana

2.2. Obrtniška dela,
2.3. Strojne in elektroinštalacije,
2.4. Zunanje ureditvena dela.
Ocenjena vrednost del je 400 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: OŠ Hudinja, Mari-

borska c. 125, 3000 Celje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: okto-
ber/november 2000.

5. Morebitne druge informacije: dela ob-
segajo izgradnjo dveh prizidkov za pridobi-
tev novih prostorov za športno vzgojo in po-
uk ter obnovitvena dela znotraj obstoječega
objekta šole, ki zajemajo: obnovo kuhinje,
razširitev jedilnice, izgradnjo vhodnih komu-
nikacij in garderob, sanacijo obstoječih sa-
nitarij in sanacijo hišne fekalne kanalizacije
ter zamenjavo obstoječega ogrevanja ob-
jekta s priključitvijo na plin in izgradnjo nove
plinske kotlovnice.

Na področju zunanje ureditve pa se za-
menjajo napeljave in priključki od objekta
šole do primarnih komunalnih vodov.

Mestna občina Celje

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. 1244 Ob-33916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
(faks 062/4500-360).

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

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

bno dobaviti: dobava in montaža mobilne
postaje za dehidracijo mulja in primar-
nega usedalnika v prečrpališču Melje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 4. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 11. 9. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti v tajništvo Javnega komunalnega po-
djetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30,
Maribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 11. 9.
2000 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 800.000 SIT z veljavnostjo do 11. 10.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora predložiti dokumen-
te in dokazila, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 10. 2000.

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

– reference 40%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%.
Ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Silvu Repu, dipl. inž. ali
Aleksandru Piršu, dipl. inž. (tel.
062/4500-300) na sedežu Javnega ko-
munalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
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Št. 404-08-329/2000 Ob-34029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za

obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/431-90-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izbiro izvajalcev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče Ministrstva za obram-
bo, Miheličeva ul., Ljubljana – Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: drobni
kuhinjski inventar in porcije s čutaro po naslednjih skupinah:

Zap. Opis predmeta Količina Zahtevani
št. (kos) vzorci

I. skupina (orien. vred.
4,800.000 SIT)

1. Kozarci za belo vino, pecljati 30
2. Vrč za sok, 1,5 l 4
3. Vrček za mleko (2–3 dcl) 4
4. Krožnik, plitvi, premer ca.26 cm 2000 da
5. Krožnik, plitvi, premer ca. 20 cm 2000 da
6. Skodelica za juho, ca. 0,4 l 2000 da
7. Skodelica za solato, ca. 0,6 l 2000 da

Ponudnik mora ponudbi priložiti vzorce za tiste artikle, ki so
označeni v tabeli.

Zap. Opis predmeta Količina Zahtevani
št. (kos) vzorci

II. skupina (orien. vredn.
2,080.000 SIT)

1. nož 4000 da
2. vilica 4000 da
3. žlica 2000 da

Ponudnik mora ponudbi priložiti vzorce za tiste artikle, ki so
označeni v tabeli.

Zap. Opis predmeta Količina
št. (kos)

III. skupina (orien. vredn.
2,800.000 SIT)

1. Pekač za PK, GN 1/1, 100 mm 200
2. Pekač za PK, GN 1/1, 65 mm 200
3. Pekač za PK, GN 1/1, 100 mm, perforiran 50
4. Pekač za PK, GN 1/1, 65 mm, perforiran 50

Zap. Opis predmeta Količina
št. (kos)

IV. skupina (orien. vred.
1,700.000 SIT)

1. Posoda za smeti, pravokotna s pokrovom,
z vloženim vedrom in pedalko 30

2. Posoda za meso, dimenzije
ca. 45 × 60 × 30 cm 300

Zap. Opis predmeta Količina Zahtevani
št. (kos) vzorci

V. skupina (orien. vred.
15,000.000 SIT)

1. Porcija s čutaro (po vzorcu) 3000 da

Ponudnik mora ponudbi priložiti vzorec !

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje za naročilo posameznih skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 26,380.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost po posameznih skupinah: razvidna iz

opisa skupin.
4. Datum dobave: najkasneje do 15. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave: 15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno

dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kar-

deljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 48/2000), na račun št. 50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do
11. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mini-
strstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo
11. 9. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih
zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno plačljivo
na prvi poziv v višini 3% njegove ponudbe, če njegova ponudbena
vrednost presega 25,000.000 SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala ban-
čno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba presega 25,000.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna vsaj še 1 dan po preteku
roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanja na
merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se financi-
ra v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponu-
dnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finan-
čno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: komisija bo sposobnost
ponudnikov ocenjevala z naslednjimi izločilnimi kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa ali priglasitveni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3 ali napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsoje-

ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ponuja v okviru skupine, na katero se prijavlja, vse zahte-

vane artikle,
– da je za ponujene artikle priložil tehnično dokumentacijo

oziroma kataloge, iz katerih je nedvoumno razvidno, kaj je pred-
met ponudbe,

– da ponujeni artikli ustrezajo zahtevanim karakteristikam,
– da je priložil vzorec, kjer je to zahtevano.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponud-

be: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– ponujena cena za posamezno skupino – utež 0,80

Ocena Kriterij

10 najnižja cena
1,00–9,99 obratno sorazmerna najnižji ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino, na katero se ponudnik
prijavlja se pomnoži z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.

– dobavni rok – utež 0,20

Ocena Kriterij

10 do 30 dni od podpisa pogodbe
7 od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe
4 od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe
1 15. 12. 2000
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Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi končno
št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je vsota točk pri posamez-
nih merilih in znaša 10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudnika, ki bo dosegel najve-
čje skupno število točk za posamezno skupino.

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-319/2000 Ob-34024
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vrsta in količina blaga za vse
artikle v predmetu naročila je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

b.1) Terenska miza in stol

Zap. Artikel Količina v kosih
št. 2000 2001

1 Miza –terenska, zložljiva 200 200
2 Stol – terenski, zložljiv 400 400
Prijava obvezna na celo skupino.

b.2) Terenska postelja

Zap. Artikel Količina v kosih
št. 2000 2001

1 Postelja – terenska,
zložljiva 200 100

b.3) Šotor – tuš kabina in WC kabina

Zap. Artikel Količina v kosih
št. 2000 2001

1 Šotor – TUŠ kabina 20 20
2 Šotor – WC kabina 20 20
Prijava obvezna na celotno skupino.

b.4) Prenosni grelnik zraka

Zap. Artikel Količina v kosih
št. 2000 2001

1 Prenosni grelnik zraka 8 10

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za posamezno skupi-
no b.1, b.2, b.3 in b.4. Ponuditi mora vse
artikle znotraj posamezne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za leto 2000 in 2001
je ca. 20,700.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: vrednost
delov, ki se bodo oddali posamično leta
2000 in 2001 znaša za skupino b.1)
8,600.000 SIT, b.2) 4,500.000 SIT, b.3)
4,000.000 SIT in b.4) 3,600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava v letu 2000 in 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave v letu 2000 in 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad

24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-25-86, vsak delovni dan med 11.
in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 51/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št. , št. javnega razpisa)
ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 51/2000 – nakup terenske opreme“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2000 ob
12.30, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
3% njegove ponudbe,če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb,

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti veljati vsaj še 1 dan po preteku
roka za dokončanje pogodbenih obvezno-
sti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30. dneh od uradnega prejema
računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti pre-
dložiti naslednja potrdila/dokazila:

1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):

– izpisek iz sodnega registra podjetij,
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila.

– odločba/soglasje/dovoljenje uprav-
nega organa o izpolnjevanju z zakonom do-
ločenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
katere predmet je javni razpis;

2. za fizične osebe (samostojni po-
djetnik):

– priglasitveni list za dejavnost, kate-
re predmet je javni razpis, original ali overje-
na kopija, datum dokumenta oziroma ove-
rovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,

– obrtno dovoljenje, če gre za oprav-
ljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti ali
odločba/soglasje/dovoljenje upravnega or-
gana o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti, katere
predmet je javni razpis;

3. originalni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3, od katerih BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni na dan odpira-
nja ponudb ali napoved za odmero davka za
samostojne podjetnike z bilanco stanja in
uspeha za l. 1999, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS;

4. potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Dav-
čna uprava RS, Davčni urad, ne starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb;

5. potrdilo, da ponudnik ni pod prisil-
no upravo, v stečaju ali likvidacijskem po-
stopku (podjetja predložijo potrdila pristoj-
nega okrožnega sodišča, gospodarski od-
delek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice);

6. potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila vodstveni delavci
podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje – kazenska evi-
denca);

7. bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% vrednosti vsote ponudbe,
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, vendar le v primeru kadar nje-
gova ponudba (na eno ali več skupin) pre-
sega vsoto 25,000.000 SIT;

8. izjava banke, v kolikor ponudba (na
eno ali več skupin) presega vsoto
25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve
pogodbe, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na prvi
poziv, brez ugovorov naročnika garancije, v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo veljala
vsaj še 1 dan po dokončni izvedbi posla;

9. priloženi prospekti ali katalogi, ki
vsebujejo zahtevane tehnične podatke in ki
imajo označene zahtevane artikle.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
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rejo umakniti ponudbo po 11. 9. 2000 po
12. uri.

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

1. cena artikla – utež 0,80

Ocena Kriterij

10 najnižja cena
1,00–9,99 obratno sorazmerna najnižji

ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino
na katero se ponudnik prijavlja se pomnoži
z utežjo in tako dobi št. točk za merilo.

2. dobavni rok za leto 2000 – utež 0,20

Ocena Kriterij

10 do 15 dni od podpisa po-
godbe

5 od 16 do 30 dni od podpi-
sa pogodbe

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudni-
ka, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vzorec terenske postelje je na ogled
pri naročniku, najava ogleda na telefon
171-23-40 ali 171-24-26.

Naročnik lahko naknadno zahteva vzor-
ce za posamezne artikle.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 3716-00 Ob-33887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, faks
0601/27-592.

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

3. (a) Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava nafte in naftnih de-
rivatov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo po-
djetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na ŽR št. 52700-601-11576 pri APP
podružnica Trbovlje, z navedbo predmeta
in št. javnega razpisa.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 4. 9. 2000, do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbo-
vlje, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000, ob 12. uri v sejni sobi na sede-
žu družbe: Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% vre-
dnosti ponudbe, katere veljavnost mora biti
31. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po delnih ali me-
sečnih dobavah. Avansi niso možni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb: 4. 9. 2000 do 9. ure.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 551-3/90-1 Ob-33888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Šmarje pri
Jelšah, Celjska cesta 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, telefon 818-16-50, faks
818-16-64.

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

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

bno dobaviti:
a) pridobitev poslovnih prostorov

z najemom za potrebe Centra za social-
no delo Šmarje pri Jelšah,

b) neto tlorisna površina do 280 m2,
c) cena najemnine za m2 tlorisne po-

vršina lahko znaša največ 1,500 SIT,
d) poslovni prostori morajo biti primer-

ni za dejavnosti, ki jih izvaja Center,
e) prostori morajo biti dostopni tudi

gibalno oviranim osebam in invalidom,
f) zagotovljen mora biti dolgoročni na-

jem za najmanj 10 let,
g) najemodajalec mora predložiti do-

kazilo o lastništvu prostorov, ki so predmet
najema.

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

nudnik mora poslovne prostore najemniku
predati najkasneje do 1. 12. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Celj-
ska cesta 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, kon-
taktna oseba Marija Kampuš, tel. št.
818-16.53.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 11. uro in sicer v času do 25. 8.
2000.

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

predložiti ponudbe: 25. 9. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Tajništvo Centra za social-
no delo Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta
12, 3240 Šmarje pri Jelšah z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis CSD Šmarje pri Jelšah,
s pripisom številke te objave.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 10.15 v prostorih tajništva
CSD Šmarje pri Jelšah.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb (26. 9. 2000 do 10.15).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so razvidna iz razpisne dokumentacije izho-
dišča pa bodo:

– ponujena cena (50%),
– lokacija na območju mesta Šmarje pri

Jelšah (40%); prednost je lokacija v ožjem
središču Šmarja , uporaba funkcionalnega
zemljišča, dostop za invalide, funkcional-
nost prostorov,

– rok predaje prostorov (10%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Center za socialno delo Šmarje pri Jel-
šah, vsak delovni dan med osmo in deseto
uro v tajništvu Centra na tel. št. 818-16-50
ali faks 818-16-64.

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

čilo: za investicijo je to prvi javni razpis.
Center za socialno delo

Šmarje pri Jelšah

Št. 11/2-75/2000 Ob-33980
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

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

ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
sedeži njegovih PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški potrošni material
za potrebe Telekom Slovenije, d.d. (po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
135,000.000 SIT.

4. Datum dobave: dobavitelj bo z dobavo
pričel v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
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5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

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

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

Ob dvigu razpisne dokumentacije po-
tencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe po-
nudnika.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 18. 9. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 9. 2000, v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, kar znaša
1,350.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 90 dni od datuma
dobave in izstavitve posameznega računa.

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

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

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

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

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

upoštevala izkušenost, opremljenost in prila-
godljivost specifičnim zahtevam naročnika.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

– cena: do 90 točk,
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z

90 točkami.
Ostale ponudbe bodo ocenjene s po eno

točko manj za vsak odstotek višje cene nad
najnižjo (1% višja cena, ena točka manj).

– reference do 10 točk.
Referenca, potrjena s strani naročnika z

najvišjo skupno vrednostjo dobave bo oce-
njena z 10 točkami, ostale pa proporcional-
no glede na najvišjo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: o izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najpozneje do
10. 11. 2000.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 796-02-3/00-3221 Ob-33988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks:
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javno naročilo se od-
da z javnim razpisom izbire izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Povšeto-
va 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: video nadzor v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Ljubljana.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava in montaža je fazna v treh letih.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba velja tri leta od podpisa.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokuk-
mentacijo je možno dvigniti do dneva odda-
je ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti osebno do 14. 9. 2000 do 8.30
v tajništvo naročnika.

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

javno odpiranje ponudb bo dne 14. 9. 2000
ob 9. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 30 dni po prejemu računa (vsaka
faza posebej).

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

bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik je lahko gospodarska dru-
žba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za prodajo in montažo pred-
meta javnega naročila - imeti mora pridob-
ljeno licenco za izdelavo sistemov tehnič-
nega varovanja na podlagi zakona o zase-
bnem varovanju. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ne bo organiziral sestanka
s ponudniki, lahko pa si vsak ponudnik
ogleda lokacijo in projekt po postopku, ki
je določen v razpisni dokumentaciji. Do-
datne informacije o naročilu posreduje na-
slovu naročnika Božidar Peteh, tel.
061/17-85-256.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij

Ob-34000
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Institut informacijskih znanosti,
Prešernova 17, 2000 Maribor, telefon
02/252-03-31, telefaks 02/252-63-36.

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

3. (a) Kraj dobave: Institut informacijskih
znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 1 kos dvoprocesorski raču-
nalniški sistem, ki podpira operacijske
sisteme WinNT 4.0, Unix in OpenVMS.
Delovna frekvenca CPU vsaj 667 MHz,
8 MB ECC L2 cache spomina, 4 GB
RAM, 360 GB diskovnih kapacitet Ul-
tra-2 ali Ultra-3 SCSI, 10.000 obra-
tov/sek, CD ROM enota s 24X hitrostjo,
1.44 MB Floppy enota, redundantna na-
pajalna enota, grafična kartica PCI z 8
MB RAM, mrežna kartica Ethernet PCI
10/100 MB, Dual PCI to USCSI adapter
z Ethernet 10/100 MB/s, 2 kosa 5.25“
tračna enota DLT s kapaciteto 35/70
GB, operacijski sistem UNIX za neome-
jeno število uporabnikov, Apache Web
Server, Netscape Enterprise Server 3.0,
DECcampus SW licenca.

Ponudbe naj bodo označene z oznako
“Ne odpiraj – ponudba – JN4/2000“.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT (z vključenim DDV).

4. Datum dobave: 45 dni po podpisu
pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut informacijskih znanosti, Prešernova
17, 2000 Maribor, soba 203.

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

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

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

Plačilo se vrši na žiro račun št.:
51800-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: Institut informacijskih znano-
sti, Prešernova 17, 2000 Maribor, tajništvo
naročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 10. uri, Institut informacij-
skih znanosti, Prešernova 17, 2000 Mari-
bor, soba 021/pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
nepreklicna bančna garancija v višini
1,000.000 SIT, vnočljiva na prvi poziv do
30. 10. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi opre-
me in izstavitvi računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: v skla-
du z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev, cena, reference
ponudnika in kadrov, zagotavljanje servisi-
ranja opreme.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Slavko Šerod,
02/252-03-31.

16., 17.
Institut informacijskih znanosti

Maribor

Št. 8120/2293/2000 Ob-34019
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaxa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, Ljubljana, telefax. št. 01/474-24-42

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Objekti elektroprenosa ELES-a.

(b) Količina(blaga,obseg gradbenih del
in vrsta storitev), ki ga je potrebno dobaviti:
dobava VN odklopnikov in ločilnikov
220 in 110 kV.

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval delne ponudbe in sicer za tehnič-
no zaključene celote, pri čemer predstavlja
eno tehnično zaključeno celoto objekt, ozi-
roma RTP. Variantne ponudbe bodo obrav-
navane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
270.000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: junij 2001.
5. Predviden datum zaključka dobave:
junij 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago in na
vpogled pri naročniku med 10. in 12. uro,
tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nad-
stropje Mojca Ferleš tel: 01/174-24-41,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
30.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093. DDV je upošte-
van v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 9. 2000 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2000 ob 10. uri, pri naročniku,

sejna soba D/IV. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 27.000.000 SIT, bančna garan-
cija za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,

gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančno garancijo za resnost ponud-
be, v višini 10 % vrednosti naročila,

– izpolnjen obrazec “Ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi
naročila (podatki o izobrazbi in delovnih iz-
kušnjah kadrov),

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani, podpisa-
no in potrjeno z žigom,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

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

– parafiran in žigosan vzorec bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti,

– parafiran in žigosan vzorec bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku,

– potrdilo Ministrstva za finance - Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima eviden-
tiranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje - ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča iz katerih
je razvidno da:

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami (Pogodbe med ponudnikom in prin-
cipali ali zastopniki, ali druge listine, iz kate-
rih so razvidni nosilci garancije in ponudni-
kovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),

– pisna dokazila – pooblastila ponudni-
ka oziroma podizvajalca s strani proizvajal-
ca opreme, da je ponudnik oziroma podiz-
vajalec strokovno usposobljen in poobla-
ščen za montažo in vključitev ponujene
opreme v obratovanje,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstne dobave iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
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jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu z odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ura-
dni list RS, št. 71/99 in 78/99).

Odredba zahteva, da mnenje pooblašče-
nega revizorja izkazuje poravnane obvezno-
sti na dan oddaje ponudbe. Kolikor se da-
tum oddaje ponudbe ne bo skladal z datu-
mom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v mne-
nju pooblaščenega revizorja, bomo tako
ponudbo kot nepopolno izločili.

In ostale zahtevane dokumente v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

– ponudbena cena za opremo (70%),
– plačilni pogoji (3%),
– tehnični razpisni pogoji (10%),
– reference ponudnika za dobavo VN

opreme za stikališča v objektih naročnika (5%),
– reference ponujenega tipa opreme v

objektu, na katerega se nanaša razpis (7%),
– usposobljenost vzdrževalnega osebja

naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega servi-
serja v Sloveniji (5%).

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 545/2000 Ob-34023
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zalo-
ška cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinskih pripomočkov.

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

1. urinska vrečka – zbiralna 30.000
kom,

2. urinska vrečka z urno diurezo
4.500 kom,

3. drenažna vrečka za telesne tekoči-
ne 22.000 kom,

4. samolepilna urinska vrečka za otro-
ke 14.000 kom.

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

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

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

1. 8,000.000 SIT,
2. 10,000.000 SIT,
3. 3,000.000 SIT,
4. 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predviden: okto-
ber 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2001.

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

nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR:
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo –
urinske in drenažne vrečke.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, taj-
ništvo, I. nadst., soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana, seminar I. Zalo-
ška cesta 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti
za del naročila, ki je predmet ponudbe. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
mora biti veljavna do preteka veljavnosti po-
nudbe in en dan.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.

14. Merilo za dodelitev naročila:

Merilo Vrednost

1. ponudbena cena 60%
2. strokovna ocena 30%
3. reference ponudnika v RS 5%
4. reference proizvajalca 5%
Skupaj 100%

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: potrebno je priložiti vzorce ponujenega
blaga v originalni embalaži.

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

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 55/00 Ob-34037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

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

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

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

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. Predviden datum zaključka dobave

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 9. 2000, vsak
dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – s
pripisom za razpisno dokumentacijo Plini.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 11. 9.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 11. uri v 16. etaži Kirurške
stolpnice-mala konferenčna predavalnica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-

cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema blaga.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, da mu bo priznana spo-
sobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za odpira-
nje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudb ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za odpi-
ranje ponudbe);
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5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100 % letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
oddelek;

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan:

10. da ponudnik zagotavlja rezervoar
za skladiščenje in uplinjevanje tekočega ki-
sika in da bo skrbel za delovanje celotnega
postrojenja v skladu z veljavnimi tehnič-
no-varnostnimi predpisi;

11. da bo ponudnik v času premonta-
že (največ dva dni) nemoteno oskrboval bol-
nišnico s kisikom;

12. da bo ponudnik dostavljal kisik v
jeklenkah dvakrat tedensko fco Splošna bol-
nišnica Maribor-razloženo na oddelek za
pljučne bolezni, Slivniško Pohorje;

13. da ima potrdilo o zagotovitvi ka-
kovosti ISO 9001 ali ISO 9002;

14. da bo skrbel za vzdrževanje je-
klenk v skladu s predpisano zakonodajo.

13. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
12. 9. 2000.

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

15. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  potencialni  ponudniki  lahko  zah-
tevajo  osnovne  podatke  o  razpisanih 
vrstah in količinah blaga od skupine za
javna naročila (tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04).

Razpisane vrste in količine blaga bo iz-
brani ponudnik dobavljal od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001 glede na dinamiko potreb na-
ročnika.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 011-04-8/00 Ob-34045
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. (a) Kraj dobave: nabava pisarniškega
materiala.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material za po-
trebe DRSC.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila

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

cesivna naročila po potrebi naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): stroške
za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT po-
nudniki lahko poravnajo z virmanom na
račun št. 50100-630-10014 – sklic na
št. 2415.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Nabavo pisarniškega materiala.”-Š.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Repu-
blike Slovenije. Naročnik bo plačal opravlje-
na dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 9/2000) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktih

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (Joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega par-
tnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti

obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje10).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

16., 17.
Direkcija RS za ceste

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek
Št. 006-4/00-100 Ob-34007

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izgradnjo nadomestnega mo-
stu čez Slomščico pri Ponikvi, na lokalni
cesti LC 396220 Hotunje - Slom, objavlje-
nem v Ur. l. RS, št. 69, z dne 4. 8. 2000,
Ob-33162 se naslednje točke popravijo in
pravilno glasijo:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 8. 2000.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2000 do 9. ure,
ne glede na način dostave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, soba št.
48, II. nadstropje.

Občina Šentjur pri Celju

Popravek
Ob-34110

V javnem razpisu za gradbena dela ob-
vozne ceste in propustov za ukinitev treh
nivojskih križanj - Kresnice, naročnika Slo-
venskih železnic, d.d., št. 2.0.-4511/00,
Ob-33617, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71-72, z dne 11. 8. 2000 (str. 6561),
se 10. točko popravi in se pravilno glasi:

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana
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Št. 617-6/00 Ob-33841
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/637-402.

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

3. Kraj izvedbe del: Gradac – Občina
Metlika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: obnova stre-
he na gradu Gradac.

Ocenjena vrednost del je 27,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2000, dokončanje del 15. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informa-
cije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, v prostorih
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metli-
ka, kontaktna oseba Danica Puljak, tel.
068/637-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 2. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun št.:
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti najpozneje do 7. 9. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba –
obnova strehe – grad Gradac”.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 8. 9. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene razpisne vrednosti s traja-
njem garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opravljeno delo
bo plačano na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od dneva potrditve
situacije. Ostale podrobnosti bodo določe-
ne v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati pogoje v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 8. 9. 2000.

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

– ponudbena cena – 90%,
– plačilni pogoji – 4%,
– rok izvedbe – 3%,
– reference – 3%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 7 dni, od sprejetja sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Št. 351-30/00 Ob-33842
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330
Metlika, faks 068/637-402.

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

3. Kraj izvedbe del: Metlika – Občina
Metlika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: vzdrževalna
dela na objektu Kulturni dom Metlika.

Ocenjena vrednost del je 14,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2000, dokončanje del 15. 10.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in vse ostale informa-
cije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, v prostorih
Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Me-
tlika, kontaktna oseba Danica Puljak, tel.
068/637-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 2. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o pla-
čilu 10.000 SIT na žiro račun št.:
52130-630-40409.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti najpozneje do 7. 9. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, in mora biti zapečatena v
ovojnici z oznako “Ne odpiraj ponudba –
vzdrževalna dela – Kulturni dom Metlika”.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpi-
ranje ponudb bo v prostorih Občine Metli-
ka, 8. 9. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene razpisne vrednosti s traja-
njem garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opravljeno delo
bo plačano na podlagi začasnih in končne
situacije v roku 60 dni od dneva potrditve
situacije. Ostale podrobnosti bodo določe-
ne v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati pogoje v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 8. 9. 2000.

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

– ponudbena cena – 90%,
– plačilni pogoji – 4%,
– rok izvedbe – 3%,
– reference – 3%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 7 dni, od sprejetja sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

17., 18., 19.
Občina Metlika

Ob-33883
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Nova Gorica, Osnovno varstvo Nova
Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.

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

3. Kraj izvedbe del: Prekomorskih bri-
gad 25, Šempeter pri Novi Gorici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenoobrtniških in instalacijskih
del pri prenovi zdravstvenega doma v
Šempetru pri Novi Gorici.

Ocenjena vrednost naročila:
105,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: 10. 10. 2000, 20. 12. 2000.
7. Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo: zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja Edil Inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel: 065/33-30-350,
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faks 065/30-25-400, kontaktna oseba:
Melinc Edi, vsak delovni dan med 8. in
9. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 11. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-
škov 20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, zdravstveni dom v Šempe-
tru pri Novi Gorici”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 20. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zdravstveni dom Nova Go-
rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi
Gorici (tajništvo direktorja).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Zdravstveneni dom Šempeter” ter številko
objave tega javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj javnega odpiranja
ponudb: Zdravstveni dom Nova Gorica,
Osnovno varstvo Nova Gorica, Ulica padlih
borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
(tajništvo direktorja), 20. 9. 2000 ob 12.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe do-
staviti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti za zavarovanje resnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pravna oblika, ki jo
mora prevzeti skupina ponudnikov katerim
bo podeljena storitev je gradbena po-
godba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo prizanana sposo-
bnost: bodo navedene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pre-
dložene ponudbe ne more umakniti do
20. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoš-
tevane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: 25. 9. 2000.

17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-33884
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza kul-

turnih društev, Bevkov trg 4, 5000 Nova
Gorica.

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

3. Kraj izvedbe del: Ulica Gradnikove
brigade 25, Nova Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenoobrtniških in instalacijskih
del pri prenovi prostorov ljubiteljske kul-
ture v Novi Gorici.

Ocenjena vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: 11. 10. 2000, 31. 1. 2001.
7. Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo: zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja Edil Inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 065/33-30-350,
faks 065/30-25-400, kontaktna oseba:
Melinc Edi, vsak delovni dan med 8. in
9. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 11. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, ZKD v Novi Gorici”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 20. 9. 2000 do 14.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Edil Inženiring, d.o.o., No-
va Gorica Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica.

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Prostori ljubiteljske kulture” ter številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj javnega odpiranja:
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica Erjav-
čeva 2, 5000 Nova Gorica, 20. 9. 2000 ob
14.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe do-
staviti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti za zavarovanje resnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov katerim bo
podeljena storitev je gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo prizanana sposobnost:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo

prizanana sposobnost, bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pre-
dložene ponudbe ne more umakniti do
20. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoš-
tevane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: 26. 9. 2000.

17., 18.
Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Št. 99/20 Ob-33885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Dob, 7. avgusta
9, 1233 Dob, faks 061/724-2566.

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

3. Kraj izvedbe del: Dob.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Kidričeve ulice z izgradnjo ho-
dnika za pešce (25,000.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 4. 9. 2000,
30 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Dob, 7. avgusta 9, 1233
Dob v uradnih urah, pon., sre., pet. od 8.
do 11. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT, ŽR št. 50120-645-65256, sklic na -
javni razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Krajevna skupnost Dob, 7.
avgusta 9, 1233 Dob.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni raz-
pis-ponudba - Rekonstrukcija Kidričeve uli-
ce”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2000 ob 17. uri, Krajevna skupnost
Dob, 7. avgusta 9, 1233 Dob.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do izteka opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije, rok plačila 60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena 90%,
– reference ponudnika 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Krajevna skupnost Dob, 7. avgusta 9,
1233 Dob, kontaktna oseba Pavel Cerar
tel. 041/754-101 od 8. do 18. ure.

17., 18.
Krajevna skupnost Dob

Ob-33889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ko-
per, Ulica 15. maja 13, tel. 066/4860, faks
066/486-120.

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

3. Kraj izvedbe del: Norbedi (ks Hrvatini)
– Mestna občina Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja vodovoda in kanalizacije za
Norbede:

– vodovod; Duktil ∅100 mm, 80 mm
L = 2.050 m, raztežilnik 20 m3,

– kanalizacija PVC ∅ 200, 150;
L = 500 m.

Ocenjena vrednost je 70,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba po do-
stavljenem popisu.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del na izgradnji 5. 10. 2000, rok iz-
vedbe je 120 koledarskih dni, datum do-
končanja 2. 2. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Rižanskem vodovodu Koper,
d.o.o., tajništvo soba 101 – Ulica 15. maja
13, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 11. 9. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 20.000 SIT ponudniki porav-
najo na ŽR Rižanskega vodovoda Koper št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
20. 9. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – (tajništvo) Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izgradnjo vodovoda in kanalizacije za Nor-
bede” – javni razpis.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 20. 9. 2000 ob 13.05
na Rižanskem vodovodu (soba 113).

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
vrednosti 5% od ocenjene vrednosti
(3,000.000 SIT).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah v roku 75 dni od datuma potrditve.

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:
skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 20. 9. 2000
od 13. ure dalje.

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

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– izkušnje s posameznim ponudnikm

splošno,
– reference izvedbe podobnih del na pri-

merljivem terenu.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo samo na podlagi pismenega zahtevka
na Rižanskem vodovodu Koper. Z vprašanji
in pojasnili se seznanijo vsi interesenti, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Rižanski vodovod Koper

Ob-33895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
Mestni log 51a, Ljubljana, faks
061/334-033.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zbiral-
nica živalskih trupel in odpadkov žival-
skega izvora v Mariboru. Rušitev obsto-
ječih objektov ; gradbeno-obrtna dela,
instalacije in zunanja ureditev, v ocenje-
ni vrednosti 75 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 10. 10.
2000 do 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 20.000 SIT z virmanom na Ž. R. št.
50130-603-401 296, pred dvigom doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Veterinarski zavod Sloveni-
je, Cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 10. uri; Veterinarski zavod
Slovenije, Cesta v Mestni log 51a, 1000
Ljubljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  za-
htevana: znesek garancije za resnost po-
nudbe: 10% razpisne vrednosti JN za čas
3 mesece.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v min. brezobre-
stnem valutnem roku 60 dni

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne

more morejo umakniti ponudbe: 18. 9.
2000 po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji: cena (50%),
usposobljenost (10%), reference (10%), rok
izgradnje (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju.

17., 18.
Veterinarski zavod Slovenije

po pooblastilu:
Navor, d.o.o., Celje

Št. 2354/2000 Ob-33901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pet-
rovci 31d, 9203 Petrovci, faks
02/55-69-001.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Gornji Pet-
rovci (k.o. Gornji Petrovci, k.o. Peskovci,
delno k.o. Šulinci in delno k.o. Adrijanci).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja javnega vodovoda v Občini Gornji
Petrovci – I faza. Ocenjena vrednost del
znaša 58,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 25. 9. 2000, dokončanje del
pa v letu 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci, po predhodi najavi na tel.
02/55-69-000.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
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ko ponudniki prevzamejo po predložitvi po-
trdila o nakazilu 15.000 SIT na ŽR Občine
Gornji Petrovci št. 51900-630-76038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Ponud-
be morajo biti predložene v zapečateni ku-
verti z oznako “Ponudba – ne – odpiraj –
izgradnja javnega vodovoda I. faza” in števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani kuverte mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 15. uri, v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od razpi-
sane vrednosti ki mora veljati ves čas po-
godbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi začasne situacije in kon-
čne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil z
izbranim ponudnikom pogodbo o izvedbi
del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahtevana dokazila po razpisni do-
kumentaciji mora ponudnik predložiti v
ponudbi.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti 40 dni od dneva oddaje
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gornji Petrovci, župan Franc
Šlihthuber, tel. 02/55-69-000.

17., 18.
Občina Gornji Petrovci

Št. 101-02/07-00 Ob-33905
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, tel. 03/703-2800, faks
03/703-28-16.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Merinca –
Jeronim.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
plastitev javne poti 992 500 Prapreče
– Merinca, v orientacijski vrednosti
12,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne rešitve so
sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: september
2000–oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Aleksander Borštner, tel.
03/703-2800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, 4. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka, s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na ŽR Občine
Vransko, št. 50750-630-10334, davčna
številka 59929286, namen nakazila “Javni
razpis – preplastitev javne poti Prapreče –
Merinca“. Obvezno navesti davčno številko
vplačnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 8. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba, preplasti-
tev javne poti Prapreče – Merinca“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 8. 9.
2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine Vran-
sko, Vransko 59, 3305 Vransko.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno menico.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupna ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi
dokumentacijo in dokazila, zahtevana z raz-
pisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– ponudbena cena 80%,
– reference pri izvajanju podobnih del

10%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-

godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

17., 18.
Občina Vransko

Ob-33948
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, telefaks: 061/793-110.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Cerknica in
Podskrajnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A. Sanitarna kanalizacija zahodnega
dela naselja Kamna gorica (Loško, v
Cerknici, I. faza.

Orientacijska vrednost del je:
15,000.000 SIT.

B. Sanitarna kanalizacija industrijske
cone Podskrajnik, I. faza.

Orientacijska vrednost del je:
10,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po podpisu pogodbe predvidoma septem-
ber 2000; dokončanje del: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cer-
knica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 21. 8. 2000
do 6. 9. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 9. 2000 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. ma-
ja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj - po-
nudba za izgradnjo sanitarne kanalizacije na-
selja Kamna gorica v Cerknici in Podskrajni-
ku, I. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 2000 ob 12. uri v pisarni župana Ob-
čine Cerknica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
podpisani akceptni nalog v višini 5% od po-
nudbene cene kot garancija za resnost po-
nudbe in ga bo investitor unovčil, v kolikor
izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe o iz-
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vajanju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri
izvajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne
ob podpisu pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje: so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo z ustrezno tehnolo-
gijo, imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 9. 2000 do
9. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, reference in kvaliteta, rok
izvedbe in garancijski roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Samo Mlinar in Jože Turšič na tel. št.
061/793-313 od 7. do 15. ure.

17., 18.
Občina Cerknica

Št. 407-0091/2000 Ob-33990
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, telefaks
131-23-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Kardelje-
va ploščad 17.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja ravnih streh.

Ocenjena vrednost naročila je
49,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem podpisa pogodbe – predvidoma
1. 10. 2000, rok dokončanja del 10. 12.
2000 – odvisno od vremenskih razmer.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Stei-
ner – tel. 283-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 18. 8.
2000 do 12. 9. 2000, in sicer od 9. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, ž. r.
50101-601-57273 (PRO’ 55, d.o.o.).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: PRO’ 55, Biro za projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila in številko obja-
ve v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport RS, Trubarjeva 3, V.nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi
poziv, v višini 5% od vrednosti javnega raz-
pisa, veljavna do 31. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila glede plačevanja: rok plačila mesečnih
situacij je 60 dni po njeni potrditvi s strani
nadzornega organa naročnika in prejemu
naročnika (navodilo o izvrševanju proračuna
Ur. l. RS, št. 13 z dne 1. 3. 1996 in spre-
membe).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 17. 9. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji – točko-
vana:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del 10 točk,

– reference zadnjih dveh let 15 točk,
– rok 20 točk,
– cena – najnižja ni pogoj za izbiro – 40

točk,
– boniteta BON 1 in BON 2 oziroma

BON 3 (ne starejši od 30 dni) 10 točk,
– druge ugodnosti 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Ponudniki bodo o izidu naročila obve-
ščeni skladno z zakonom o javnih naročilih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku.

17. Predhodna objava namere o naroči-
lu: ni.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo: ni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 003-03-181/2000 Ob-33992
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel/faks Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
Gorišnica, tel./faks 062 / 708 – 062 ali
708 – 275.

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

3. Kraj izvedbe: Paradiž, Gruškovec, Me-
je, Medribnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela – povezovalni vodovod Paradiž –
Medribnik – Gruškovec – Meje.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 10.
2000 do 20. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, Gorišnica, taj-
ništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT na ŽR
52400-630-20738.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, Gorišnica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 15. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od vred-
nosti ponudbe, veljavna do izteka opcije
ponudbe.

11.Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila: 60 dni od potrditve situacije.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša, tel.
062/708-062 ali 062/708-275, GSM
041-694-100.

Občina Gorišnica

Št. 99 Ob-33999
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Bolnišnica za zdravljenje in reha-
bilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Seža-
na, Cankarjeva ul. št. 4, 6210 Sežana, tel.
05/70-74-000; faks 05/734-13-02.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Sežana,
Cankarjeva 4, Sežana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja strehe terase:
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– gradbena dela,
– obrtniška dela.
Dela se bo oddalo v celoti. Ocenjena

vrednost del je 13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik mora v
ponudbi obvezno ponuditi obe varianti pred-
videni z razpisno dokumentacijo v točki 2.1
Kleparska dela - PZR.

Poleg obvezne ponudbe lahko ponu-
dnik predloži svojo varianto tehnološke re-
šitve za izvedbo celotne sanacije. Za po-
nudbo velja fiksnost cene po sistemu “ključ
v roke”.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 9. 10. 2000, zaključek del do
30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Sežana, Tehnična služba, Cankarje-
va 4, 6210 Sežana, med 7. in 10. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 10.000 SIT, nakazilo na ŽR Bol-
nišnice Sežana št.: 51420-603-31198 ali
neposredno na blagajni računovodstva bol-
nišnice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do 19. 9. 2000 do 9. ure.

Ponudba mora biti predložena skladno z
navodili v razpisni dokumentaciji.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana, tajništvo, Cankarjeva 4, 6210 Se-
žana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 2000 ob
9. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Can-
karjeva 4.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane - ocenjene vrednosti, z
veljavnostjo do 30. 11. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni pogoji med naročnikom in izvajal-
cem so natančneje določeni v vzorcu po-
godbe o izvedbi del, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna razmerja med
naročnikom in izvajalcem se uredijo s po-
godbo o izvedbi del (vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije).

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo za priznanje sposobnosti predlo-
žiti k ponudbi vso dokumentacijo in dokazila,
zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse dodatne informacije, kot tudi
sam ogled mesta sanacije nudi naročnik
do roka, ko je možen dvig razpisne doku-
mentacije.

17., 18.
Bolnišnica Sežana

Ob-34016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/42-65-802 in Vodovod - kanalizacija,
JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks
063/42-50-310.

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

3. Kraj izvedbe del: zbirni sanitarni kanal
Leskovec - Trnovlje, Od J1 1 do J 16, grad-
bena dela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja sanitarne kanalizacije v dolžini 500
m iz betonskih cevi DN 300 mm.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: kandidirati je mož-
no le za celoto. Variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 2000, rok izvedbe: 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji, od 18. 8. 2000 pa do vključno
18. 9. 2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo za-
interesirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razmnoževanja v višini
15.000 SIT, v ceni je vključen DDV, katere-
ga plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 9. 2000 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena “Ne odpiraj-ponudba za Zbirni sani-
tarni kanal Leskovec - Trnovlje, od J 1 do J
16 - gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 19. 9.
2000, ob 11. uri na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv po roku 60 dni
po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: Joint - venture z naved-
bo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena
80%, usposobljenost ponudnika 10%, refe-
renčni objekti 10%.

Število točk iz cene se določi po nasled-
nji formuli: C=(100-(1-√(C povprečna/C po-
nudbe))x100)x0,8

Število točk iz usposobljenosti se določi
po naslednji formuli: U=(U1+U2)/2x0,1

pri čemer je U1 stopnja sposobnosti za
samostojno izvedbo del (ocenjuje se tehno-
loška in kadrovska opremljenost ponudnika
za izvedbo razpisanih del), U2 pa usposob-
ljenost odgovornega vodje del.

Število točk iz referenc se določi po for-
muli: F=F1x0,1

pri čemer je F1 določen s številom refe-
renc.

Skupno število točk: skupno število točk,
ki jih je dosegel ponudnik, se izračuna po
formuli: T=C+U+F.

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
z predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ.dipl.inž.grad., na
VO-KA Celje, telefon 063/42-50-315.

17., 18.
Mestna občina Celje

in Vodovod - kanalizacija, JP, d.o.o.

Ob-34022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lastniki prostorov na Dunajski 47,
Ljubljana, ki jih zastopa SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a 1519 Ljubljana, tel.
01/473-6800, telefaks 01/473-6826.

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

3. Kraj izvedbe del: Dunajska 47, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja fasade na poslovni stolpnici Dunaj-
ska 47 obsega naslednja dela:

I. alu steklarska dela,
II. dela sanacije betonov,
III. fasaderska dela.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 250,000.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila, v celoti, torej vse sklope (I, II in
III) v kompletu. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za izvajanje del posameznega sklo-
pa ali za izvajanje posameznih del iz posa-
meznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 25. 9. 2000,
rok izvedbe pa je 60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, 1519
Ljubljana, služba inženiringa pri Bogomirju
Mrzelju, 01/473-6841 ali 041/638-242.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od dneva objave do zadnjega roka za odda-
jo ponudb, od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT, na-
čin plačila: virmansko, številka računa:
50100-601- 13084 SPL Ljubljana d.d.

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

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

– dokazilo o vplačilu 10.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: SPL Ljubljana Frankopan-
ska 18a, 1519 Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 10. uri, Frankopanska 18a,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: pogoji so podani v razpisni dokumen-
taciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme situ-
acijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi sa-
nacije fasade na poslovni stolpnici Dunaj-
ska 47, Ljubljana v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 130 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena, usposobljenost
in sposobnost ponudnika za realizacijo raz-
pisanih del.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo: za ceno 60 točk, usposoblje-
nost in sposobnost ponudnika za realizacijo
razpisanih del 40 točk.

16., 17.
SPL Ljubljana, d.d.

Št. 011-04-8/00 Ob-34041
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika : javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-440/1294
Petanjci-Gederovci, R2-440/1295 Gede-
rovci-Cankova in R2-441/1298 Murska So-
bota - Gederovci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev križišča R2-441/1298
in R2-440/1294 v Gederovcih.

Ocenjena vrednost vseh del:
45.000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev križišča R2-441/1298 in
R2-440/1294 v Gederovcih.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 9/2000) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (Joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34042
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-714/1293
Videm - Radenci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste
R3-714/1239 Videm - Radenci.

Ocenjena vrednost vseh del:
95,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti do 30. 5. 2001.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Rekonstrukcijo ceste R3-714/1239 Videm
– Radenci.”-D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.list, št.
13/96 in 41/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (Joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-

na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34044
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-419/1206
Križaj – Čatež ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev regionalne ceste
R2-419/1206 Cerklje ob Krki v km
6,000 v dolžini 1130 m.

Ocenjena vrednost vseh del:
161,327.376 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev regionalne ceste R2-419/1206
Cerklje ob Krki v km 6,000 v dolžini 1130
m.”-F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti (delno sofinancer občina Brežice)
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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (Joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34046
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-4/1259
Sl.Gradec-Zg.Dolič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev izogibališča za tovorna
vozila na državni cesti št. 4, odsek 1259,
v km 11+400.

Ocenjena vrednost vseh del:
60.000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti do 30. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
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oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev izogibališča za tovorna vozila na
državni cesti št. 4, odsek 1259, v km
11+400.”-M.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (Joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16.Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-

na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34047
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G2-103/1009
Plave - Solkan.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti G 103, odsek 1009 Plave - Solkan.

Ocenjena vrednost vseh del:
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izdelava zapornega sloja na cesti G 103,
odsek 1009 Plave – Solkan.”-S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (Joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34048
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R1-225/1247
Mozirje - Soteska.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: ureditev avtobusnega postajali-
šča Soteska pri Mozirju, R1-225, odsek
1247, v km 1.950.

Ocenjena vrednost vseh del:
15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti do 30. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev avtobusnega postajališča Soteska
pri Mozirju, R1-225, odsek 1247, v km
1.950.” - J.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (Joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/00 Ob-34050
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: Postojna - Razdrto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC A1
odsek Postojna – Razdrto; rušitev CP
Razdrto.

Ocenjena vrednost celote je
60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se oddaja v ce-
loti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 30 dni od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel (01) 47 88 439, faks (01) 47 88 332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 18. 8. 2000 do 4. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 9. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC A1 odsek Postojna – Razdrto; rušitev
CP Razdrto“. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 9. uri uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-34051
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odsek
AC Pesnica – Slivnica, pododsek AC Zr-
kovska cesta – priključek Pesnica: od
km 10+847 do km 17+150; gradnja mo-
stu čez reko Dravo: 10-3, 6-1.

I. Preddela
II. Zemeljska dela in temeljenje
III. Voziščne konstrukcije
IV. Odvodnjavanje
V. Gradbena del in obrtniška dela
V.1 Tesarska dela
V.2 Dela z jeklom za ojačevanje
V.3 Dela s cementnim betonom
V.4 Zidarska in kamnoseška dela
V.5 Sidranje
V.6 Injektiranje
V.7 Hidroizolacija
V.8 Ključavničarska dela
VI. Prometna oprema
VII. Tuje storitve
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Ocenjena vrednost celote je
3.300,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
vključena je izdelava projektno-tehnične do-
kumentacije faze PGD; PZI, PID za izvedbo
mostu.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive v skladu z 18.1 členom Na-
vodil ponudnikom.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 24 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za gradnjo leve polovice mostu in 33
mesecev od uvedbe izvajalca v delo za grad-
njo celotnega mostu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 18. 8. 2000 do 4. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 150.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za izgradnjo odseka AC Pesnica – Sliv-
nica, pododsek AC Zrkovska cesta – Pri-
ključek Pesnica od km 10+847 do km
17+150; most čez reko Dravo: 10-3, 6-1“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 99,000.000 SIT z veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Dru-
žbe za avtoceste v Republiki Sloveniji –

DARS d.d. in kredita EIB V. Način plačeva-
nja 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: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad. – Družba
za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Nadzor
Maribor, tel 062/224-559, faks
062/224-549.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena dne 28. 12. 1998.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-34052
1. Employer, address, fax no.: Motorway

Company in the Republic of Slovenia –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Branch Office Ljubljana, Einspielerjeva 6,
fax 136 97 46.

2. Method of selecting the most
favourable bidder (Article 3 – ZJN (Public
Procurement Act)): Public tender for
selecting the contractor without limitations.

3. Location of the execution of works:
Maribor.

4. (a) Type and extent of required
construction works, and the estimated value
of the total works and value of the works
which will be awarded individually: Pesnica
– Slivnica MW section, subsection Zrkovska
cesta – Pesnica junction MW: from km
10+847 to km 17+150; construction of
bridge over the river Drava: 10-3, 6-1.

I. Preliminary works
II. Earth and foundation works
III. Carriageway construction
IV. Drainage
V. Construction and crafts works
V.1 Carpentry works
V.2 Work with reinforcement steel
V.3 Work with cement concrete
V.4 Masonry and stone cutting works
V.5 Anchoring
V.6 Injection works
V.7 Water insulation
V.8 Metal bending works
VI. Traffic outfitting
V. Other services
The estimated value of the total works is

SIT 3.300,000.000 SIT.

(b) If it has been planned that individual
parts or groups of the works of the tender
are to be awarded separately, the extent of
the groups and the possibilities for bidding
for a single group, several groups or the
total works: The works shall be awarded as
a whole.

(c) Data on the purpose of the
construction works, when this also involves
preparing the projects: The compilation of
the project/technical documentation for the
PGD; PZI, PID stages for the execution of
the bridge.

5. (a) Wherever necessary, the
acceptability or non-acceptability of
versions: versions are acceptable in
accordance with Article 18.1 of the
Instructions to Bidders.

(b) Can the Bidder only offer his own
version: The Bidder must not only submit
his version but also the basic version.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The final completion period for
the Works is 24 months counted from the
day the Contractor is introduced into Works
for the construction of the left half of the
bridge and 33 months counted from the
day the Contractor is introduced into Works
for the construction of the entire bridge.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the
tender documentation at this address:
Družba za državne ceste d.o.o. (DDC),
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, room no.
103/I; the contact person is Oto Rubinič,
BSc Eng., tel. 17 88 331, fax 17 88 332.

(b) Final date for requesting the tender
documentation: The tender documentation
will be available from 18th August 2000 to
4th September 2000.

(c) The amount and manner of payment
for the tender documentation: The Bidders
can pay SIT 150.000 for the Tender
documentation at the cash register of DDC
(room 104) or by bank transfer to the bank
giro account no. 50106-601-291863.

8. (a) Date and hour for submitting the
bid: Only those Bids handed in by 9 a.m. on
4th October 2000 at the latest will be
accepted.

(b) Complete address at which the bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče (mail
room), room 105/I.

Sealed envelopes must be clearly
labelled “Do not open – Bid For the
construction of the Pesnica – Slivnica MW
section, MW subsection Zrkovska cesta –
Pesnica junction, from km 10+847 to km
17+150; bridge over the river Drava : 10-3,
6-1“. The sender’s address must be written
on the back of the envelope.

9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the bids will
take place on 4th October at 10.00 a.m. at
this address: Ministry of Transport and
Communications, Langusova 4, Ljubljana,
in the Great Hall on the first floor.

10. The amount, type and validity of
acceptable bid bonds, if required in this
procedure: Each bidder must attach to the
bid a bank-guaranteed bid bond covering
the amount of SIT 99.000,000 with a validity
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of 121 days from the date of the opening of
bids.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the funds of the Motorway
Company in the Republic of Slovenia, DARS
d.d. and the loan awarded by the European
Investment Bank (EIB) V. The method and
terms of payment are specified in the
contract as a mandatory component of the
tender documentation.

12. Legal form required from a group of
bidders for the services to which the public
tender will be awarded: The bidders may
act as individual contractors or as a joint
venture with the statement and authorisation
of the leading partner.

13. Requirements concerning the bidder
and the financial, business and technical
capacities required from the bidder to be
recognised as capable: For recognition of
their capacity, the bidders must attach the
following to the bid: a photocopy from the
court register valid for at least 60 days,
proof of permission for performing the
activity, credit status, balance sheet or
auditor’s report for the last 3 years,
personnel structure and equipment.

14.
15. The criteria for awarding the order,

weight and method of using the criteria
(Article 21 - ZJN): The lowest price and
other criteria stated in the Tender
documentation.

16. Possible other information about the
tender: Expert information shall be
forwarded by Gregor Ficko, BSc Civil Eng.
– Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Nadzor Maribor, tel 062 224 559, fax 062
224 549.

17. Date of the preliminary issuing of
the intention of a tender or statement, if it
had been issued: The intention of issuing a
public tender was issued on 28th December
1998.

18.
Motorway Company

in the Republic of Slovenia

Št. 35300-0047/00 Ob-34061
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, tel. 07/81 61 200, faks
07/81 61 210.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje Krmelja z
okolico.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vodovoda Krmelj – I. faza.

Skupna ocenjena vrednost del : 30 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 I. 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. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Oddelek za okolje in prostor – Robert Ka-
še, referent za ceste in komunalo, Občina
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/81 61 226, faks: 0608/81 61 210.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000.

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

predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 ob 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-

ti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor -
Robert Kaše, referent za ceste in komuna-
lo, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarna – bivša kopirnica pri trgu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 12. uri, Občina Sevnica
(sejna soba), Glavni trg 19a, Sevnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnost
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. list RS, št. 73/97 in
84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od po-
nudbene vrednosti.

Veljati mora do 13. 10. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v
skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje dr-
žavnega proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika in finančno – poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: pravna
ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo
za izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– roki za izvedbo,
– reference na področju gradnje in vzdr-

ževanja vodovodnih sistemov,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Št. 35100-0023/99 Ob-34070
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, 064/801- 459.

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

3. Kraj izvedbe: Zabreznica, Zabreznica
4, Žirovnica.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: grad-
nja vrtca v Žirovnici (gradbena dela,
obrtniška dela, strojne napeljave, insta-
lacije in vgradnja opreme) v ocenjeni vre-
dnosti 120,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudba je vezana na že izdelan
projekt za izvedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
2. 10. 2000, dokončanje 25. 6. 2001.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
telefon št. 064/801-459.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati proti plačilu
do 11. 9. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena za
razpisno dokumentacijo znaša 30.000 SIT.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Občine Žirovnica, št.
51530-630-50293, sklic na številko
35306-0001/00. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti kopijo vir-
manskega naloga kot dokazilo o plačilu na-
vedenega zneska.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 9. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti v zaprtih kuvertah, z jasno oznako
na sprednji strani “Ne odpiraj – ponudba
za izgradnjo vrtca “ ter z naslovom, telefon-
sko številko in številko faxa ponudnika na
hrbtni strani. Ponudbe je treba predložiti
na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 20. 9. 2000 ob
13. uri v prostorih Občine Žirovnica, Brez-
nica 3, Žirovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 6 % od vrednosti javnega na-
ročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročilo v celoti financira naročnik
iz občinskega proračuna. Način plačevanja
je v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna in sklenjeno pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma na-
stopajo skupno z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
garancija, reference.

16. Morebitne dodatne informacije so
ponudnikom na voljo pri Bernardi Resman,
tel. 064/801-459.

17., 18.
Občina Žirovnica

Št. 110/2000 Ob-34072
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
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20, 9232 Črenšovci, tel.: 02/5737-150,
faks 02/5737-151.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Črenšovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega sistema v KS Čren-
šovci - IV. faza, ocenjena vrednost naročila
je 50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(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 del
15. 10. 2000, dokončanje del 15. 12.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, Občinska uprava, tel.
02/5737-150.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 13. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT - plačilo s prenosnim
nalogom na žiro račun podjetja Atrij, d.o.o.,
št. 51900-601-24186 s pripisom “razpisna
dokumentacija - kanalizacija KS Črenšovci -
IV. faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po objavi v Ura-
dnem listu RS od 8. do 12. ure ne glede na
način dostave, če je 31. dan sobota ali ne-
delja se prenese na ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, 9232 Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po tej objavi ob 13. uri v sejni sobi
Občine Črenšovci, 9232 Črenšovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

(a) garancija za resnost ponudbe, vi-
šina garancije je 10% od vrednosti razpisa-
nih del, trajanje garancije je 60 dni od datu-
ma oddaje ponudbe,

(b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti, katero bo izbra-
ni ponudnik predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe. Veljavnost garancije mora biti še
tri mesece po uspešni primopredaji izvrše-
nih del,

(c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ka-
tero bo ponudnik predložil ob primopredaji
izvršenih del. Veljavnost garancije mora ve-
ljati še en dan po izteku garancijskega roka.

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 v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za
dejavnost in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

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

Ob-34074
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, telefaks
069/21-861.

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

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja plinske kotlovnice nad občinsko dvo-
rano v Murski Soboti, ocenjena vrednost
16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok izvedbe
do 40 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000.

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

predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do 12.00 ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
ali osebno v vložišču Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – urad župana.

10.
11.Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v
skladu z zakonom o izvajanju proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo. pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 9. 2000 od
12. ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16., 17., 18.
Občina Murska Sobota

Št. 331-00 Ob-34109
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna Občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, Celje.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Bežigrajske ceste v Celju od P 19 do
P 22; v ocenjeni vrednosti 16 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 25. 9.
2000 do 30. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT z virmanom na ŽR št.
50700-630-9010105 pred dvigom doku-
mentacije s pripisom Obnova Bežigrajske
ceste.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOC, Komunalna direkci-
ja, Prešernova 27, Celje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 9. uri; MOC Komunalna
direkcija, Prešernova 27, Celje, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 10% razpisne vrednosti
javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v min. brezobre-
stnem valutnem roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 11. 9. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji: cena (60%),
usposobljenost (10%), reference (10%), rok
izgradnje (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju in vodji javnega na-
ročila Navor Celje, Ulica XIV. divizije 12.

17., 18.
Mestna občina Celje
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Ob-33853
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrova—Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
364-14-58, 364-22-10, 364-22-15; faks
364-14-58.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje dnevnih pre-
vozov učencev OŠ Dobrova po šolskem
koledarju za šolsko leto 2000/2001.

Ocenjena vrednost naročila je
3,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Dobrova-Polhov
Gradec – OŠ Dobrova, Dobrova.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije.

Ponudbena cena mora biti razvidna za
celoto ali za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 2000 do
30. 6. 2001 z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova; kontaktna ose-
ba Jože Brezovec, tel. 364-14-58.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času trajanja raz-
pisa.

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

predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ne odpiraj – ponud-
ba za šolske prevoze« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na

hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2000 ob 11. uri, v prostorih občin-
ske uprave na Dobrovi.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in/ali

sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih: cene šolskih prevozov so v ce-
lem šolskem letu fiksne in vključujejo davek
na dodano vrednost. Obračun šolskih pre-
vozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov.

Račun se izstavi v osmih dneh po oprav-
ljeni storitvi. Rok plačila je 30 dni po preje-
mu računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 29. 8. 2000 po
10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): obrav-
nava se posamezna razpisna relacija:

– ponudbena cena 60%,
– reference s področja razpisnih storitev

20%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

v okviru že določenih cen 20%.
Ponudba mora biti veljavna vsaj do 30. 9.

2000.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

19., 20.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-33892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale, faks
721-16-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: varovanje objektov v vre-
dnosti 16,891.200 SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno komunalno podjet-
je Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domžale.

5. (a), (b), (c)
6.
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: od 1. 10. 2000 do
30. 9. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Sav-
ska 34, Domžale, kontaktna oseba Darja
Peterka, tel. 721-64-47, faks 721-16-64,
soba št. 8.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50120-601-30902, s pripisom
JR/2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti do 18. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno komunalno po-
djetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, Dom-
žale, v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za varovanje objektov”
in številko objave v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 9. uri, sejna soba št. 16, v
Javnem komunalnem podjetju Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: ponudniki morajo ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od vrednosti ponudbe.
Garancija velja, dokler ne bo izbran ponu-
dnik, vendar pa najkasneje do poteka op-
cijskega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 18. 9.
2000 po 12. uri ne morejo več odstopiti od
ponudbe.

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

– merilo na podlagi cene: 50 točk (46%),
– tehnično merilo: 30 točk (27%),
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnim razpisanim delom:
10 točk (9%),

– merilo na podlagi dokazil o kakovosti
izvajanja storitev: 10 točk (9%).

18., 19., 20.
Javno komunalno podjetje

Prodnik, d.o.o., Domžale

Št. 340-03-1/98 Ob-33994

1. Naročnik, poštni naslov , številka tele-
faksa: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, 067/ 731 01 23.

2. Način izbire najboljšega ponudnika (3.
člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Sežana v
šolskem letu 2000/2001. Ocenjena
vrednost naročila je 42,000.000 SIT. Jav-
no naročilo storitev šolskih prevozov se raz-
pisuje za naslednje relacije:
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Osnovna šola Sežana

RELACIJA ŠT. KM ŠT. OTROK ČAS PRIHODA V ŠOLO ČAS ODHODA IZ ŠOLE
Sežana-Štorje-Mahniči-Dolenje
-Ponikve 26 82 7.50 12.25 ; 13.35
Sežana-V.Polje-Ravnje-
Štjak 31 49 7.53 11.45 ; 13.35
Sežana-Orlek 4 20 7.55 12.45 ; 13.35
Sežana-Lokev 11 29 7.53 12.45 ; 13.35
Sežana-Povir 5 44 7.53 12.25 ; 13.15
Sežana-Senadole 10 7 7.27 13.15

Osnovna šola Dutovlje

RELACIJA ŠT. KM ŠT. OTROK ČAS PRIHODA V ŠOLO ČAS ODHODA IZ ŠOLE
Križ-Tomaj-Dutovlje 5 39 7.07 13.20
Vrhovlje-Dutovlje 5 21 7.27 13.20
Tublje-Krajna vas- Pliskovica
–Dutovlje 11 37 7.47 13.20
Kopriva-Dutovlje 3 28 7.41 oz. 7.35 13.20

4. Kraj izvedbe: smeri šolskih prevozov
v Občini Sežana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoz lahko opravlja vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97 ),

– pravilnik o pogojih, ki jih morajo iz-
polnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.12/96,
23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti izdelana
za celoten obseg storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
varianto v skladu z razpisom, poleg lahko
ponudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: s pričetkom 1. 9. 2000
in zaključkom 30. junija 2003.

Šolski prevozi se s tem razpisom od-
dajajo za obdobje treh let, zato si naroč-
nik pridružuje pravico do sprememb rela-
cij in števila otrok v posameznem šolskem
letu.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Občine Sežana, Parti-
zanska cesta 4, Sežana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času trajanja
razpisa

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 29. 8. 2000 do
11. ure.

Ponudbe z vso potrebno dokumentaci-
jo morajo biti v pravilno zapečatenih ovo-
jnicah in pravilno naslovljene ter z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za prevoze šolo-
obveznih otrok” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti naveden naslov pošil-
jatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: sprejemna pisarna
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 8. 2000 ob 12.
uri v prostorih male sejne dvorane Občine
Sežana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

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 vrednosti dela javnega razpisa
z veljavnostjo 30 dni od izteka razpisnega
roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo se bo izvr-
ševalo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna RS; to je v roku 30 dni od preje-
ma računa za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstne
dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti - umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena ter način povečeva-
nja cene,

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik za

učence na rednih avtobusnih linijah ali mo-
rebitne druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

18. Vse dodatne informacije dobite pri
ga. Stančič , tel. 05/73 10 119.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

19., 20.
Občina Sežana

Št. 3726-00 Ob-33906
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/53-101, faks 0601/27-592.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

A) popravila in vzdrževanje infrastruk-
ture komunalne energetike (vročevo-
dnega omrežja, priključnih postaj, to-
plotnih postaj, hišnih postaj in varova-
nje internega sistema),

B) odvoz kontejnerjev za smeti na re-
laciji Občina Trbovlje – odlagališče.

Ocenjena vrednost:
A) 8,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudnik poteguje tudi za del
storitev: ponudnik lahko ponudi izvajanje
storitev v celoti ali po posameznih sklopih
(A, B).

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
A) od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001,
B) od 1. 10. 2000 do 30. 9. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
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no podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo podje-
tja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezen
sklop gotovinsko na blagajni družbe ali ne-
gotovinsko, z nakazilom na ŽR št.
52700-601-11576, pri APP podružnica Tr-
bovlje, z navedbo predmeta in št. javnega
razpisa.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Tr-
bovlje, tajništvo podjetja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi na sede-
žu družbe: Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost mora biti 30. 10.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila po delnih
ali mesečnih dobavah. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev kupoprodaj-
ne pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 9. 2000
do 9. ure.

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

18., 19., 20.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

Št. 2354/2000 Ob-33907
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pet-
rovci 31d, 9203 Petrovci, faks
02/55-69-001.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: elaborat obstoječega sta-
nja zemljišč na komasacijskem obmo-
čju, elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju, idejna zasnova
ureditve komasacijskega območja, ela-
borat nove razdelitve zemljišč na koma-
sacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
58,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k.o. Peskovci, k.o Kri-
ževci, k.o. Stanjevci, k.o. Šulinci.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-

kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l., RS, št.
33/97), navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št.43/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci, po predhodni najavi na tel.
02/55-69-000.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom, na žiro račun 51900-630-76038.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 18. 9. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Zape-
čatene kuverte morajo biti označene z napi-
som “Ponudba – ne odpiraj – izvedba ko-
masacije”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančne garancije za resnost ponudbe
od ocenjene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji podjetja, reference za
tovrstna dela.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 10.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: župan
občine Franc Šlihthuber, tel. 02/55-69-000.

19., 20.
Občina Gornji Petrovci

Št. 2354/2000 Ob-33908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrov-
ci 31d, 9203 Petrovci, faks 02/55-69-001.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: elaborat obstoječega sta-
nja zemljišč na komasacijskem obmo-
čju, elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju, idejna zasnova
ureditve komasacijskega območja, ela-
borat nove razdelitve zemljišč na koma-
sacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k.o. Gornji Petrovci.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97), navodilo o vrstah finan-
čnih zavarovanj, s katerimi ponudniki za-
varujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja (Ur. l.RS, št.
43/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d,
9203 Petrovci, po predhodni najavi na tel.
02/55-69-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom, na žiro račun 51900-630-76038.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 28. 8. 2000
do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Zape-
čatene kuverte morajo biti označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj – izvedba ko-
masacije”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% bančne garancije za resnost ponudbe
od ocenjene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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dokazilo o registraciji podjetja, reference za
tovrstna dela.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 9. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: župan
občine Franc Šlihthuber, tel.
02/55-69-000.

19., 20.
Občina Gornji Petrovci

Ob-33942
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 02/545-91-00; faks
02/545-91-01.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Puconci za šolsko leto
2000/2001.

Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Pu-

conci (na relacijah šolskih prevozov).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila je vezana na
za to dejavnost registrirane prevoznike (fi-
zične ali pravne osebe), ki imajo dovoljenje
pristojnega organa za prevoz oseb in us-
trezno licenco za opravljanje prevozov pot-
nikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96), zakon o varnosti cestnega
prometa (Ur. l. RS, št. 30/98), pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki vo-
zil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l.
RS, št. 78/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitve po razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah: ne, ponudniki se lahko prijavijo za
opravljanje prevozov samo za vse razpisane
relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponudnik lahko ponudi sa-
mo razpisane relacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitev: za vse dni, ko poteka
pouk v šolskem letu 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Puconci, Referat za družbene dejavno-
sti, Puconci 80, 9201 Puconci, kontaktna
oseba: Mitja Crnkovič, tel. 02/545-91-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS pa do dne-
va predložitve ponudbe naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR Občine Puconci
št. 51900-630-76085.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti označene z napisom »Ponudba –
ne odpiraj – šolski prevozi«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Puconci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančne garancije za resnost ponudbe
od vrednosti storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 9. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila: določe-
na v razpisni dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji in na Občini Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci.

Občina Puconci

Št. 35100-28/97-3 Ob-33995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
c. 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev za storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje in izvajanje
strokovnega nadzora gradbenih, obrtni-
ških in instalacijskih del pri izgradnji no-
ve telovadnice, prizidka in adaptacije
šolske stavbe Osnovne šole Apače,
vključno z opremo in ureditvijo okolice.
Ocenjena vrednost tega javnega naročila
znaša 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Apače pri Gornji Radgo-
ni.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne, naročilo se izvaja v skladu z
61. in 63. členom ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št.
60/98),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Uradni list RS, št. 78/99),

– zakon o graditvi objektov (Uradni list
SRS, št. 34/84 in 29/86) ter

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov – ZGO – B (Ura-
dni list RS, št. 59/96).

(c) Navodilo, da morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora predložiti imena osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve in predložiti do-
kazilo o njihovi strokovni usposobljenosti,
oziroma strokovni usposobljenosti njegove-
ga podizvajalca.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se ne deli, možna je
le storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko od-
da ponudbo le v eni varianti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto na podlagi tega
javnega razpisa.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni pričetek del je
predviden v mesecu septembru 2000. Do-
končanje del je vezano na dokončanje iz-
gradnje objekta, tj. predvidoma v mesecu
novembru 2002 vključno z opravljenim te-
hničnim pregledom in opravljenim obraču-
nom izvedenih del (predviden je obračun
po sistemu »funkcionalni ključ v roke«).

Ocenjena vrednost celotne investicije je
650,000.000 SIT.

9.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 22. 9. 2000 do 11. ure
(datum prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona, Par-
tizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom »Ponudba –
ne odpiraj« ter z navedbo predmeta naroči-
la in številko objave v Uradnem listu RS. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 2000
ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona – sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, ki mora veljati
vsaj 90 dni od roka določenega za predloži-
tev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik bo plačal
opravljene storitve v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa
v ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi
skleniti pogodbo o skupnem nastopanju.
Omenjeni dokumenti so sestavni del po-
nudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od te objave; če ponudnik
vključuje sodelovanje podizvajalcev, mora
predložiti še podatke o predvidenih podiz-
vajalcih in izpise njihovih registracij,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponu-
dnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje 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% od ocenjene vrednosti javnega
naročila,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– 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 ali drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o sku-
pnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalcem ali v obliki po-
slovnega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
ponudnika oziroma njegovega podizvajalca,

– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

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

– skupna ponudbena cena,
– reference ponudnika na enakih ali so-

rodnih objektih v zadnjih 3 letih,
– bonitete podjetja (finančna usposob-

ljenost).
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo najkasneje do 18. 9. 2000 na Obči-
ni Gornja Radgona, pri Andreju Subašiču,
tel. 069/61-671, faks 069/62-438. Ponu-
dniki bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni v zakonitem roku.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bilo predhodne objave.

Občina Gornja Radgona

Ob-33996
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, faks 068/3481-131.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava notranje opreme
za kapelo v Domu starejših občanov
Trebnje.

Orientacijska vrednost naročila znaša
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Stari trg 63, Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, na-
vodila in obrazci so predmet razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek v septembru
2000, dokončanje v oktobru 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, v času javnega
razpisa, in sicer vsak delovni dan med 8. in
11. uro, po predhodnem telefonskem do-
govoru na tel. 068/348-11-26 ali
348-11-24, pa tudi v drugem času.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času javnega raz-
pisa.

Dodatne informacije oziroma pojasnila se
lahko zahtevajo le pisno do 1. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila: 30.000 SIT,
z virmanskim nalogom ali položnico na ŽR
Občine Trebnje, št. 52120-630-40206 s
pripisom: razpisna dokumentacija – izvaja-
lec za opremo kapele.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 9. 2000 do 10.
ure, osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpi-
raj, javni razpis – ponudba za opremo kape-
le DSO«. Ovojnica mora biti zapečatena ali
zaprta tako, da je na odpiranju možno pre-
veriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Ponudbe je potrebno oddati v dveh ena-
kih izvodih z jasno oznako originala in ko-
pije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 2000 ob 10. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom javnega odpiranja komisiji predlo-
žiti pisno pooblastilo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja se ne zahtevajo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo se bo izvrševalo v skladu s
predpisi o izvrševanju proračuna RS in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 9. 2000
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila:
– sposobnost ponudnika za realizacijo

razpisanih del (0–30 točk),
– konkurenčnost cen (maks. 60 točk),
– druge ugodnosti ponudnika (0–5 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže najve-
čje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo spre-
jet najkasneje v roku 15 dni po javnem od-
piranju ponudb. V roku 7 dni od sprejetja
sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

19., 20.
Občina Trebnje

Št. 011-04-8/00 Ob-34038
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: program razi-
skav za študijo možnosti sanacije Mace-
snikovega plazu.

Ocenjena vrednost: 19.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: cesta RT-926/5501

Solčava-Podolševa-Sleme, RT-926/5501
Solčava-Podolševa-Sleme in RT-927/5502
Žibovt-Sv.Duh-Podolševa.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je po-
trebno izvesti v roku 18 mesecih po skleni-
tvi pogodbe.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 9. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Program raziskav za študijo možnosti sana-
cije Macesnikovega plazu.”-A.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

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 določenega
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 njego-
vi 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 sku-
pno nastopanje (Joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-

publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34039
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava in do-
bava varnostnih ograj za potrebe inter-
ventne zamenjave na državnih cestah v
RS za leto 2001.

Ocenjena vrednost: 100.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RS – H,G in R ceste.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti do 31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izdelava in dobava varnostnih ograj za po-
trebe interventne zamenjave na državnih ce-
stah v RS za leto 2001.”-A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

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 določenega
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 njego-
vi 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 oziro-
ma skupno nastopanje (Joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34040
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: izvajanje kon-
trole osnih pritiskov in dimenzij tovornih
vozil na območju RS za leto 2001 in leto
2002.

Ocenjena vrednost: 85.000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RS – H,G in R ceste.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti do 31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izvajanje kontrole osnih pritiskov in dimen-
zij tovornih vozil na območju RS za leto
2001 in leto 2002.”-A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

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 določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 9/2000) in na njego-
vi 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 sku-
pno nastopanje (Joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34043
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: vrednotenje
vzdrževanja javnih cest na območju Re-
publike Slovenije.

Ocenjena vrednost: 13.800.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H,G in R ceste.
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 potre-
bno izvesti do 30. 11. 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, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19-Vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Vrednotenje vzdrževanja javnih cest na ob-
močju Republike Slovenije.”-P.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I.nadstropje.

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 določenega
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 njego-
vi 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 sku-
pno nastopanje (Joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(Poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudni-

kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste–Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62
z dne 7. 7. 2000, Ob-31788.

Direkcija RS za ceste

Ob-34108
1. Naročnik, poštni naslov: Center za

varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2,
3000 Celje.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: najem mizarske delavnice.

Zahteve:
– delavnica mora ustrezati pogojem za

opravljanje mizarske dejavnosti, s pripada-
jočo infrastrukturo (prezračevanje, ogreva-
nje, odsesovanje), pisarniškim prostorom in
sanitarijami;

– velikost: 240 m2 delavniških površin, s
pripadajočimi zunanjimi skladiščnimi in par-
kirnimi površinami;

– lokacija: Celje, v oddaljenosti do 4 km
od sedeža centra;

– čas najema: najmanj 10 let, od 1. 1.
2001 dalje;

– ocenjena vrednost naročila znaša
3,000.000 SIT letno.
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4. Kraj izvedbe: Celje.
5.(a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 dalje.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva informacije v zvezi z razpi-
som: Center za varstvo in delo Golovec, Na
Golovcu 2, Celje, tel. 063/414-021, med
9. in 11. uro.

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

predložiti ponudbe: vključno do 20. sep-
tembra 2000 do 14. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila, na hrbtni strani z naved-
bo pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
ložiti ponudbe: Center za varstvo in delo
Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. september ob 10. uri, Center za var-
stvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000
Celje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: gotovinski polog v višini 10% oce-
njene vrednosti naročila.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: ponudniki morajo k ponudbi pri-
ložiti dokazilo o lastništvu prostorov, dokazi-
la o izpolnjevanju zahtev iz 3. točke razpisa
in dokazilo o plačilu varščine za resnost po-
nudbe.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ustreznost lokacije,
2. usklajenost z zahtevami za oprav-

ljanje dejavnosti,
3. cena najema.

Merila se uporabljajo enakovredno.
Datum, do katerega bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa: 30. sep-
tember 2000

18., 19., 20.
Center za varstvo in delo Golovec

Zbiranje predlogov

Št. 134-600-3/00 Ob-33947
1. Ime in naslov naročnika, poštni na-

slov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, 1360 Vrhnika, faks 753-103.

2. Predmet razpisa je upravljanje špor-
tne dvorane v OŠ A.M. Slomška na Vr-
hniki in obsega:

– tržno oddajo ter
– športno vzgojo učencev OŠ A.M.

Slomška.
Športna dvorana obsega:
– centralni del dvorane, ki je namenjen

športni dejavnosti (rokomet, košarka, od-
bojka,...). Velikost dvorane omogoča izved-
be mednarodnih tekmovanj. Igrišča obrob-

ljajo premične tribune, kapacitete ca. 1000
gledalcev. Svetla višina telovadnice znaša 7
m. Športna dvorana skupaj meri
1858,08 m2,

– pritličje, ki ga sestavlja: vetrolov, hall
stopnišča, WC za ženske, WC za moške,
čistila, WC za invalide, sharamba orodja,
pisarna, telovadnica, stopnišče,

– nadstropje, ki ga sestavlja: stopnišče,
prostor za reporterje, pisarna, tribuna, gale-
rija, stopnišče in zračni prostor.

Upravljanje zajema:
– gospodarjenje s športno dvorano,
– oddajanje športne dvorane v uporabo

po tržni ceni pod pogojem, da se zagotovi
nemotena uporaba za potrebe športne vzgo-
je OŠ Antona Martina Slomška,

– skrb za obratovalne stroške,
– skrb za tekoče vzdrževanje dvorane,
– skrb za nemoteno uporabo dvorane

ter optimalno izrabo vsakega uporabnika,
– razdelitev stroškov in izterjevanje pri-

spevkov skladno s sklenjenimi pogodbami,
– skrb za usklajevanje terminov uporabe

dvorane.
Upravljalec bo 30% ugotovljenega do-

bička odvajal na žiro račun Občine Vrhnika -
investicijsko vzdrževanje objektov.

3. Predviden čas izvedbe naročila: pri-
četek s 1. 10. 2000.

Pogodba se sklepa za določen čas, za
dobo 2 leti, z možnostjo podaljšanja za ne-
določen čas.

4. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predlog: 1. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti predlog: Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, 1360 Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako
“ne odpiraj - predlog za upravljanje s špor-
tno dvorano” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. V levem zgornjem
kotu ali na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

5. Pogoji za prijavo na razpis: na razpisu
lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki
so registrirane za upravljanje s športnimi ob-
jekti.

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti - dokazilo o registra-
ciji,

– reference in druga dokazila o kakovo-
sti opravljanja storitev,

– okvirni program - vizija trženja športne
dvorane.

Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

6. Lokacija izvedbe: Občina Vrhnika.
7. Merila za ocenjevanje predloga so:
– vizija trženja športne dvorane (50%),
– strokovna usposobljenost in doseda-

nje izkušnje ponudnika (30%),
– morebitne druge ugodnosti in ustrez-

nost ponujenega predloga (20%).
Prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji,

ki imajo izkušnje z upravljanjem športnih
dvoran ali objektov.

Občina Vrhnika si pridržuje pravico, da z
nobenim izmed ponudnikov ne sklene po-
godbe o upravljanju.

Občina Vrhnika

Št. 110-1/00 Ob-34049
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je izbranim ponu-
dnikom oddano glede na najvišje doseženo
število točk, skladno z merili za oceno pre-
dlogov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: uporaba sekundarnih mate-
rialov in predelanih gradbenih ruševin v
spodnjem in zgornjem ustroju voziščnih kon-
strukcij, ponudniku Cestno podjetje Ljublja-
na, ki ima doseženih 90 točk, za ponudbe-
no ceno 5,616.000 SIT.

– Razvoj protihrupnih konstrukcij, ponu-
dniku City studio Ljubljana, ki ima doseže-
nih 95 točk, za ponudbeno ceno
5,800.000 SIT.

– Analiza pogojev proizvodnje lastnih s
polimeri in naravnimi asfalti modificiranih ce-
stogradbenih bitumnov in značilnosti upora-
be, ponudniku CM Celje d.d., ki ima dose-
ženih 91 točk, za ponudbeno ceno
6,473.000 SIT.

– Sila zleplenja med asfaltnimi plastmi –
način določanja in merila, ponudniku CM
Celje d.d., ki ima doseženih 93 točk, za
ponudbeno ceno 2,000.000 SIT.

– Potresna izolacija pri novogradnjah in
sanacijah AC mostov, ponudniku Univerza v
Ljubljani, FGG - IKPIR, ki ima doseženih 98
točk, za ponudbeno ceno 3,486.910 SIT.

– Merjenje kloridnega toka vzdolž avto-
ceste, ponudniku Gradis TEO Ljubljana, ki
ima doseženih 95 točk, za ponudbeno ce-
no 1,695.036 SIT.

– Smernice za določitev načina zaščite
podzemne vode na območju AC – dodatek
in detajli za izvedbo, ponudniku GZL Ljub-
ljana, ki ima doseženih 90 točk, za ponud-
beno ceno 4,908.750 SIT.

– Informacijski sistem za vzpostavitev in
vodenje evidence parcel AC, ponudniku
IGEA Ljubljana, ki ima doseženih 80 točk,
za ponudbeno ceno 5,500.000 SIT.

– Polirnost zrn kamenega agregata v od-
visnosti od mineraloško petrografskih la-
stnosti, ponudniku IGMAT Ljubljana, ki ima
doseženih 89 točk, za ponudbeno ceno
4,000.000 SIT.

– Deformabilnost asfalta v odvisnosti od
sestave zmesi, ponudniku IGMAT Ljubljana,
ki ima doseženih 89 točk, za ponudbeno
ceno 3,230.000 SIT.

– Uporaba superplastifikatorjev na poli-
merni osnovi za izdelavo betonov za notra-
njo oblogo v predorih, ponudniku IGMAT
Ljubljana, ki ima doseženih 90 točk, za po-
nudbeno ceno 2,600.000 SIT.

– Študija variant tipskih sovprežnih nad-
vozov preko AC v RS, ponudniku Inštitut za
metalne konstrukcije Ljubljana, ki ima dose-
ženih 90 točk, za ponudbeno ceno
3,550.000 SIT.

– Izboljšanje delovanja zadrževalnika na
AC Arja vas – Hoče s pilotno rastlinsko či-
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stilno napravo, ponudniku LIMNOS Notra-
nje Gorice, ki ima doseženih 90 točk, za
ponudbeno ceno 4,855.000 SIT.

– Vključitev analize stroškov in koristi v
odločanje o vzdrževanju, ki zahteva zapore
cest, ponudniku Omega Consult d.o.o.
Ljubljana, ki ima doseženih 86 točk, za po-
nudbeno ceno 5,000.000 SIT.

– Metodologija geološkega nadzora
gradbenih del na AC v RS; izdelava proto-
kola, ponudniku Paleontološki inštitut IR-
SAZU, ki ima doseženih 80 točk, za ponud-
beno ceno 3,060.963,69 SIT.

– Ogroženost AC Slovenije s porušitve-
no erozijo, ponudniku PUH - podjetje za
urejanje hudournikov d.o.o. Ljubljana, ki ima
doseženih 80 točk, za ponudbeno ceno
4,500.000 SIT.

– Recikliranje na licu mesta po hladnem
postopku z uporabo penjenega bitumna kot
veziva, ponudniku SCT d.d. Ljubljana , ki
ima doseženih 90 točk, za ponudbeno ce-
no 6,430.000 SIT.

– Nadgradnja laserskega sistema SLKE
za razpoznavanje vozil po sedaj veljavni kla-
sifikaciji, ponudniku Traffic Design Ljublja-
na, ki ima doseženih 96 točk, za ponudbe-
no ceno 7,000.000 SIT.

– Prvi val onesnaženja, analiza delova-
nja in nastavitev GIS obstoječih zadrževal-
nih bazenov pri avtocestah, ponudniku Uni-
verza v Ljubljani - FGG, ki ima doseženih 85
točk, za ponudbeno ceno 3,627.350 SIT.

– Analiza delovanja izbranega zadrže-
valnega objekta na kraškem terenu z meri-
tvami količinskih in kakovostnih parame-
trov dotoka iztoka in vpliva na okolje, po-
nudniku Univerza v Ljubljani - FGG, ki ima
doseženih 90 točk, za ponudbeno ceno
5,872.650 SIT.

– Predlog navodil za izvajanje nadzora
nad gradnjo AC; Model celotnega sistema
nadzora, ponudniku Univerza v Ljubljani -
FGG, ki ima doseženih 85 točk, za ponud-
beno ceno 3,500.000 SIT.

– Betoni vgradljivi brez kompaktiranja
(SCC) za cestne objekte, ponudniku Uni-
verza v Ljubljani - FGG, ki ima doseženih 85
točk, za ponudbeno ceno 3,820.000 SIT.

– Raziskava distribucije vrednosti časa
za potrebe modeliranja, razporejanja poto-
vanja na cestni mreži, ponudniku Univerza v
Ljubljani - FGG, ki ima doseženih 85 točk,
za ponudbeno ceno 4,000.000 SIT.

– Model za simulacijo prometa na AC in
HC kot pomoč pri sprejemanju odločitev,
ponudniku Univerza v Ljubljani - FGG, ki
ima doseženih 90 točk, za ponudbeno ce-
no 7,274.340 SIT.

– Dinamični triaksalni aparat, ponudniku
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbe-
ništvo - LMT, ki ima doseženih 90 točk, za
ponudbeno ceno 8,000.000 SIT.

– Uporaba inhibitorjev korozije pri grad-
nji in sanacijah armirano betonskih objek-
tov, ponudniku Zavod za gradbeništvo Slo-
venije, ki ima doseženih 95 točk, za ponud-
beno ceno 5,300.000 SIT.

– Optimizacija sestave cestnih objektov
glede temperaturnega odziva v specifičnih
vremenskih razmerah, ponudniku Zavod za
gradbeništvo Slovenije, ki ima doseženih 86
točk, za ponudbeno ceno 4,000.000 SIT.

– Metode za hitro in učinkovito kontrolo
kakovosti talilnih sredstev, ponudniku Za-

vod za gradbeništvo Slovenije, ki ima dose-
ženih 90 točk, za ponudbeno ceno
5,000.000 SIT.

– Metodologija arheoloških napovedo-
valnih modelov pri načrtovanju gradnje cest,
ponudniku ZRC SAZU, ki ima doseženih 93
točk, za ponudbeno ceno 5,000.000 SIT.

– Metodologija geološko – geotehnič-
nih terenskih raziskav in meritev pri gradnji
cest, ponudniku ZRMK Ljubljana, ki ima do-
seženih 90 točk, za ponudbeno ceno
2,900.000 SIT.

– Kakovostno vgrajevanje in nadzorova-
nje vgrajenih cevnih vodov v cestnem tele-
su, ponudniku ZRMK Ljubljana, ki ima do-
seženih 90 točk, za ponudbeno ceno
6,000.000 SIT.

– Kontinuirana kontrola zgoščanja zem-
ljin in zdrobljenih kamnin pri gradnji AC,
ponudniku ZRMK Ljubljana, ki ima doseže-
nih 90 točk, za ponudbeno ceno
5,000.000 SIT.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zbira-
nje predlogov (čl. 57. ZJN) - izvedba raz-
vojno-raziskovalnih nalog.

7. Pogodbena vrednost: vrednost po iz-
branih nalogah SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 41.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni ponudniki so dne 13. 6. 2000 in 14. 6.
2000 v skladu z objavo javnega razpisa za
oddajo javnega naročila Izvedba razvojno
raziskovalnih nalog s področja gradnje, vzdr-
ževanja in upravljanja ceste (Ur. l. RS, št.
39/2000 z dne 12. 5. 2000) oddali pravo-
časne in popolne ponudbe. Javno naročilo
je izbranim ponudnikom oddano glede na
najvišje doseženo število točk, skladno z
merili za oceno predlogov.

Javno naročilo je oddano po posamez-
nih izbranih predlogih do višine razpisanih
sredstev.

12.
Družba za avtoceste v RS, d.d.

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 634-20/94 Ob-33918
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za zbiranje
predlogov Po1/00 za opremljanje javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov z računalni-
ško programsko opremo (1. odpiranje po-
nudb, 24.maj 2000).

3. Datum izbire: 6. 7. 2000 (št. sklepa:
634-20/94).

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, ki so bila uporabljena pri
ocenjevanju predlogov, vključno z navedbo
referenc ponudnika so:

a) za točke VII.a-f in VII.h razpisne doku-
mentacije:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah pri-
dobljene s strani strokovnih institucij ali stro-
kovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotovljena
potrebna strojna in programska oprema, raz-
položljivi viri za uvajanje in uporabo),

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(npr. morebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so
povezani z uvajanjem in uporabo ponujene
programske opreme v šolah,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskemu prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom),

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik),

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi ponujene programske opreme v šolah
v Sloveniji in tujini (po presoji strokovnih
institucij ali strokovnjakov v okviru le-teh),

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
časi),

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te);

b) za točko VII.g razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnih institucij

ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh o uporabno-
sti ponujenih didaktično-metodičnih navodil
v vzgojno-izobraževalnih zavodih za podro-
čje dela, za katero je programska oprema
namenjena,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah pri-
dobljene s strani strokovnih institucij ali stro-
kovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotovljena
potrebna strojna in programska oprema, raz-
položljivi viri za uvajanje in uporabo),

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(morebitna potrebna dodatna strojna in pro-
gramska oprema, izobraževanje), ki so po-
vezani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v šolah,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskemu prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom),

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik),
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– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi ponujene programske opreme v šo-
lah v Sloveniji in tujini (po presoji strokov-
nih institucij ali strokovnjakov v okviru
le-teh),

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
časi),

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te).

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki so bila upo-
rabljena pri ocenjevanju predlogov in pri iz-
biri najugodnejšega predloga, je navedena
v obrazcu Po1/00 – Razpisni obrazec 5 –
Merila za izbor.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Ime izvajalca Naslov izvajalca

Pia d.o.o. Efenkova 61, 3320 Velenje
Pegaz d.o.o. Efenkova 61, 3320 Velenje
Aleja Soft d.o.o. Poštna 3, 4000 Kranj
Sophos d.o.o. Zwittrova 20, 8000 Novo mesto
Dušan Smrečnik s.p. Dobrna 35 a, 3204 Dobrna
La & Co d.o.o. Terčeva 18, 2000 Maribor
Oria Computers d.o.o. Polje 4, 1410 Zagorje
Rossana d.o.o. Tržaška 17, 1370 Logatec
Miška d.o.o. Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljubljana
Skupina Atlantis d.o.o. Parmova 51, 1000 Ljubljana
Micom d.o.o. Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana

6. Kraj dobave: OŠ, SŠ in DD v Republiki Sloveniji.
7. Pogodbena vrednost:

Ime izvajalca Pogodbena vrednost

Pia d.o.o. 9,800.000,00 SIT
Pegaz d.o.o. 8,400.000,00 SIT
Sophos d.o.o. 8,330.000,00 SIT
DIS – Dušan Smrečnik s.p. 5,796.400,00 SIT
La&Co d.o.o. 1,072.000,00 SIT
Oria Computers d.o.o. 20,697.550,00 SIT
Aleja Soft d.o.o. 7,900.000,00 SIT
Rossana d.o.o. 3,621.470,00 SIT
Skupina Atlantis d.o.o. 10,167.852,80 SIT
Micom Electronics d.o.o. 5,612.575,50 SIT
Miška d.o.o. 12,145.000,00 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 13 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za isto programsko opremo: 17.080,59
SIT, 15.999 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26833.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-33846
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki

inštitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izpolnje-

vanje splošnih in posebnih pogojev ter do-
seženo minimalno število točk pri merilih
(navedenih v razpisni dokumentaciji).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: ponudnik ni izbran, raz-
pis se ponovi.

6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, FCO razloženo in montirano.

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

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,801.773,72 SIT; 23,990.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 238 Ob-33862
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ponudbena cena: 70%,
b) plačilni pogoji: 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost: 78,877.000

SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,299.600 SIT, 78,877.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30216.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 238 Ob-33863
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) kvaliteta: 30%,
b) ponudbena cena: 30%,
c) plačilni pogoji: 30%,
d) garancija in servis: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DIAM, d.o.o., Zreče.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dializni aparati.
7. Pogodbena vrednost: 18,881.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,881.300 SIT, 17,466.978,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30221.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 238 Ob-33864
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) kvaliteta: 40%,
b) ponudbena cena: 30%,
c) plačilni pogoji: 10%,
d) ostale ugodnosti: 10%,
e) reference: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Medinova, d.o.o., Ljubljana,
b) Salus, d.d., Ljubljana,
c) Emporio medical, d.o.o., Ljubljana,
d) Medis, d.o.o., Ljubljana,
e) Iris, d.o.o., Ljubljana,
f) Alpos meding, d.o.o., Šentjur,
g) Kemofarmacija, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: reagenti in material za tran-
sfuzijo.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: neprimerljive.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57, z dne 23. 6. 2000,
Ob-30450.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 238 Ob-33865
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ponudbena cena: 35%,
b) kvaliteta: 30%,
c) plačilni pogoji: 30%,
d) reference: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: bolnišnično perilo in tekstil-
ni izdelki.

7. Pogodbena vrednost: 7,724.736,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,129.085 SIT, 6,308.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30219.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-33866
1. Naročnik, poštni naslov: Center šol-

skih in obšolskih dejavnosti, Komenskega
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponderirana povprečna cena - 70%,
– ponudba za več sklopov živil za več

domov - 10%,
– nadstandard pričakovanj naročnika

ISO, HACCP in drugo) - 10%,
– reference - 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Sklop F - splošno prehrambeno bla-

go: Emona blagovni center, d.d., Šmartin-
ska c. 130, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom Štrk, Spuhlja
34a, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: 2,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (povprečna ponderirana cena na enoto):
4189,36 SIT in 3902,46 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31526.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ob-33917
1. Naročnik, poštni naslov: Koroška le-

karna Ravne na Koroškem, Ob Suhi 9, Rav-
ne na Koroškem.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbira je bila opravljena med po-
nudniki, ki so predložili popolne in veljavne
ponudbe, ki izpolnjujejo tudi tehnične zah-
teve naročnika in ustrezno tehnično doku-
mentacijo za ponujeno blago, upoštevajoč
izločilne in ocenjevalne kriterije merila iz ob-
jave javnega razpisa in iz razpisne doku-
mentacije:

– ponujena cena: 90 točk,
– garancija: 5 točk,
– dobavni rok: 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lesnina MG oprema, pod-
jetje za inženiring, d.d., predstavništvo Ma-
ribor, Partizanska 13/a, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Lekarna Slovenj Gra-
dec.

(b)
7. Pogodbena vrednost:

21,722.004,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,716.177 SIT, 21,722.004,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30700.

Koroška Lekarna Ravne na Koroškem

Št. 424 Ob-33998
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kvaliteta ponudbe – 10,
– ponudbena cena – 70,
– plačilni pogoji – 10,
– rok izvedbe – 10.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Plastika Kavčič.
6. (a) Kraj dobave: območne enote za-

voda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: laboratorijski potrošni ma-
terial za leto 2000 ter 2001.

7. Pogodbena vrednost: 9,024.389 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,314.614 SIT; 9,024.389 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: paki-
ranje v naročeni količini, prevzem uporab-
ljenega materiala.

12.
13. Datum in št. objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000.

Veterinarski zavod Slovenije

Ob-34002
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnična primernost, pla-
čilni pogoji, reference in pridobljeni certifi-
kati ISO.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kocka, Trgovina in storitve
d.o.o., Simona Blatnika 14, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
bava aksialnih ventilatorjev in zračilnih
cevi.

7. Pogodbena vrednost: 54,886.980
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,498.000 SIT - 54,886.980 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS št. 34-35 z dne: 21. 4. 2000.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 2386/00 Ob-34008
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3.člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago.

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: drogovi kostanjevi:
Elektronabava, d.d., Cesta 24.junija 3,

1231 Ljubljana-Črnuče.
Skupina 2: drogovi betonski in betonske

konzole:
Tehmar, d.o.o., Panonska 30, 2000 Ma-

ribor.
Skupina 3: drogovniki betonski:
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
Skupina 4: klešče betonske:
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
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6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:

– posamezna skladišča-nadzorništva
kupca za blago razpisanih skupin 1,3 in 4,

– skladišča na sedežih področij (Dom-
žale, Vrhnika, Grosuplje) in poslovnih enot
(Kočevje, Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje)
kupca za blago razpisne skupine 2.

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

– drogovi kostanjevi 1060 kosov,
– drogovi betonski in betonske kon-

zole 450 kosov,
– drogovniki betonski 2100 kosov,
– klešče betonske 2300 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: drogovi kostanjevi
8,695.000 SIT (brez DDV), s proizvajal-

cem Transles Litija.
Skupina 2: drogovi betonski in betonske

konzole:
34,949.898,54 SIT (brez DDV), s proiz-

vajalcem Primorje Ajdovščina.
Skupina 3: drogovniki betonski:
25,068.880 SIT (brez DDV), s proizva-

jalcem SGP Kograd Beton - IGEM.
Skupina 4: klešče betonske:
26,187.100 SIT (brez DDV), s proizva-

jalcem Gradis i.p.g.i.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: drogovi kostanjevi:
4+1, ki je nepopolna.
Skupina 2: drogovi betonski in betonske

konzole:
4+2, ki sta nepopolni.
Skupina 3: drogovniki betonski:
5+1, ki je nepopolna.
Skupina 4: klešče betonske:
7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Skupina 1: drogovi kostanjevi:
10,919.070 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 8,695.000 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 2: drogovi betonski in betonske
konzole:

35,098.961 SIT (brez DDV) vrednost
najvišje ponudbe, 34,949.898,50 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 3: drogovniki betonski:
27,553.380 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 25,068.880 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 4: klešče betonske:
31,140.500 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 26,150.000 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36-37/00 z dne 5. 5. 2000.

14.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2388/00 Ob-34009
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire ):
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: kabelske omarice:
Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija 3,

1231 Ljubljana-Črnuče.
Skupina 2: odvodniki prenapetosti n.n.
J-Rupert & Co d.n.o., Iška vas 26 a,

1292 Ig.
Skupina 3: varovalke in podnožja varo-

valk s.n.
Eltima, d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
Skupina 4: varovalke in podnožja varo-

valk n.n.
Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202

Naklo.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v

naprej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče-nadzorništvo

kupca za blago razpisnih skupin 1 in 3,
– centralno skladišče kupca v Ljubljani,

Glavarjeva ulica za blago razpisnih skupin 2
in 4.

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

– kabelske omarice 955 kosov,
– odvodniki prenapetosti 4100 kosov,
– varovalke in podnožja varovalk s.n.

1303 kosov,
– varovalke in podnožja varovalk n.n.

18550 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: kabelske omarice:
60,095.000 SIT (brez DDV), varianta A,

s proizvajalcem Prebil Plast in Schrack.
Skupina 2: odvodniki prenapetosti n.n.:
12,703.400 SIT (brez DDV), varianta III,

s proizvajalcem Mehanika Trbovlje in OBO
Bettermann.

Skupina 3: varovalke in podnožja varo-
valk s.n.:

20,857.955,45 SIT (brez DDV), s proiz-
vajalcem Elektroservisi d.d. + ETI Izlake.

Skupina 4: varovalke in podnožja varo-
valk n.n.,

17,158.360 SIT (brez DDV), s proizva-
jalcem ETI Izlake.

8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: kabelske omarice:
13 + 4, ki so nepopolne.
Skupina 2: odvodniki prenapetosti n.n.:
3 + 20, ki so neustrezne.
Skupina 3: varovalke in podnožja varo-

valk s.n.:
8 + 8, ki so nepopolne.
Skupina 4: varovalke in podnožja varo-

valk n.n.: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina 1: kabelske omarice:
69,553.000 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 53,949.500 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 2: odvodniki prenapetosti n.n.:
26,608.600 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 12,703.400 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 3: varovalke in podnožja varo-
valk s.n.:

23,098.373 SIT (brez DDV) vrednost
najvišje ponudbe, 20,576.680 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 4: valjanec ozemljitveni:
19,942.461,50 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 17,158.360 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36-37/00 z dne 5. 5. 2000.

13.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2387/00 Ob-34010
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire ):
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike:
Gradis Tosin, d.o.o., Letališka 33, 1000

Ljubljana.
Skupina 2: ostala kovinska oprema:
J-Rupert & Co d.n.o., Iška vas 26 A,

1292 Ig.
Skupina 3: vijaki in podložke:
J-Rupert & Co d.n.o., Iška vas 26 A,

1292 Ig.
Skupina 4: valjanec ozemljitveni:
Eltima, d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v

naprej dogovorjene lokacije:
– posamezna skladišča-nadzorništva

kupca za blago razpisanih skupin 1 in 2
(delno),

– centralno skladišče kupca v Ljubljani,
Glavarjeva ulica za blago skupin 2 (delno),
3 in 4.

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

– konzole za gole in polizolirane vo-
dnike 2408 kosov,

– ostala kovinska oprema 7080 kosov,
– vijaki in podložke 41730 kosov,
– valjanec ozemljitveni 76000 kg.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike: 32,117.842,25 SIT (brez
DDV), lastna proizvodnja.
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Skupina 2: ostala kovinska oprema:
7,036.450 SIT (brez DDV), varianta 1, s
proizvajalcem OPTIM d.o.o.

Skupina 3: vijaki in podložke: 8,677.025
SIT (brez DDV), varianta 2, s proizvajalcem
Optim-BIP.

Skupina 4: valjanec ozemljitveni:
8,436.000 SIT (brez DDV), s proizvajalcem
Kovinska proizvodnja Filipič.

8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike: 6.
Skupina 2: ostala kovinska oprema: 8 +

3, ki so nepopolne.
Skupina 3: vijaki in podložke: 17 + 1, ki

je nepopolna.
Skupina 4: valjanec ozemljitveni: 4 + 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Skupina 1: konzole za gole in polizolira-

ne vodnike: 38,795.286 SIT (brez DDV)
vrednost najvišje ponudbe, 32,117.842,30
SIT (brez DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 2: ostala kovinska oprema:
10,507.605 SIT (brez DDV) vrednost najvi-
šje ponudbe, 7,036.450 SIT (brez DDV)
vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 3: vijaki in podložke:
16,952.530 SIT (brez DDV) vrednost najvi-
šje ponudbe, 7,564.322,60 SIT (brez DDV)
vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 4: valjanec ozemljitveni:
9,120.000 SIT (brez DDV) vrednost najvi-
šje ponudbe, 8,436.000 SIT (brez DDV)
vrednost najnižje ponudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36-37/00 z dne 5. 5. 2000.

14.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2397/00 Ob-34012
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire ):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
Upoštevane so preference za ponujeno

opremo domačega porekla v višini 10 %.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta na Okro-
glo 7, 4202 Naklo.

6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:

– posamezno skladišče-nadzorništvo
kupca.

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

– distribucijski transformatorji
S.N./N.N. 125 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 71,385.567
SIT (brez DDV), varianta 2, s proizvajalcem
Končar D & ST.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 137,216.758 SIT (brez DDV) vrednost
najvišje ponudbe, 71,385.567 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36-37/00 z dne 5. 5. 2000.

14.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2389/00 Ob-34013
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost – pri del-

nih ponudbah posamezne skupine materia-
la, oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin,

– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
Upoštevane so preference za ponujeno

opremo domačega porekla v višini 10 %.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: progovni ločilniki:
C & G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljub-

ljana.
Skupina 2: odklopni ločilniki:
IMP TEN d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v

naprej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče-nadzorništvo

kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– progovni ločilniki 222 kosov,
– odklopni ločilniki 74 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: progovni ločilniki:
47,119.740 SIT (brez DDV), varianta 2,

s proizvajalcem Elektroservisi d.d.
Skupina 2: odklopni ločilniki:
16,200.000 SIT (brez DDV), lastna pro-

izvodnja.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: progovni ločilniki:
6 + 1, ki je nepopolna.
Skupina 2: odklopni ločilniki:
3 + 3, ki so nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina 1: progovni ločilniki:
56,747.221,90 SIT (brez DDV) vrednost

najvišje ponudbe, 45,407.766 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

Skupina 2: odklopni ločilniki:

23,433.720 SIT (brez DDV) vrednost
najvišje ponudbe, 16,200.000 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36-37/00 z dne 5. 5. 2000.

14.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 512/1708-759 Ob-34018
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PCX Computers, d.o.o.,
Stegne 15, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebni računalniki z zasloni
- 45 kom.

7. Pogodbena vrednost: 14,748.384 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,611.192 SIT, 14,748.384 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31029.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 8174/2236/2000 Ob-34020
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks št. 061/174-24-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Izdelava, dobava, mon-
taža in antikorozijska zaščita jeklenih kon-
strukcij portalov in podstavkov VN aparatov
za objekt RTP 400/100 kV Krško z razple-
tom daljnovodov.

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Standardna merila:
– skupna ponudbena cena (56% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– ISO standard (4% delež),
– potrjene reference ponudnika za pred-

met naročila (10% delež),
– potrjene reference izvajalca za tovrstna

dela (20% delež),
– rok izvedbe (5% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C&G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., RTP 400/110 kV Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava, dobava, monta-
ža in antikorozijska zaščita jeklenih kon-
strukcij portalov in podstavkov VN apa-
ratov.
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7. Pogodbena vrednost:
76,998.816,96 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 71,610.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,802.061,60 SIT, 76,998.816,96
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-29966, št. objave namere o javnem na-
ročilu Ur. l. št.: 90, z dne 5. 11. 1999,
Ob-14298.

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

Št. 404-08-8/2000 Ob-34027
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Obrazložitev in razlog za zaključek po-

stopka brez dodelitve naročila: ob upošteva-
nju kriterijev in meril iz objave javnega razpi-
sa in iz razpisne dokumentacije je bilo odlo-
čeno, da se ne izbere nobenega ponudnika
za dobavo 6 kom hitrih tehničnih vozil,
prirejenih za reševanje ob nesrečah v ce-
stnih predorih HTV-2, temveč se izvede
nov javni razpis pod drugačnimi pogoji.

Naročnik je pri pregledu ponudbene do-
kumentacije ugotovil, da dve ponudbi nista
ustrezali pogojem iz razpisne dokumentaci-
je ter splošnim pogodbenim pogojem, ker
sta ponudnika pogojevala način plačila, dru-
gi dve ponudbi pa sta neustrezni zaradi te-
hničnih pomanjkljivosti.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000,
Ob-19572 in dopolnitev št. 30/99
Ob-25997, Uradni list RS, št. 34-35 z dne
21. 4. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-151/2000 Ob-34028
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
I. Naročnik je za prvo skupino predmeta

javnega naročila (čoln do 7 m z opremo) ob
upoštevanju kriterijev in meril iz objave jav-
nega razpisa in iz razpisne dokumentacije
(cena – utež 50, zračne komore utež 40,
dobavni rok utež 10) izbral ponudbo ponu-
dnika, ki je zbrala največje skupno število
točk, to je 91,6 točk in izpolnjuje vse ostale

zahteve iz razpisne dokumentacije. Druga
ponudba je zbrala 90 točk.

II. Naročnik je odločil, da bo ponovil jav-
ni razpis pod enakimi pogoji za drugo skupi-
no predmeta javnega naročila, ker ni pri-
spela nobena ponudba, in sicer za 2 kom
čoln na vesla(šljupka) in 40 kom vesla za
čoln-šljupko.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Seaway, d.o.o., Pot na lisi-
ce 2, 4260 Bled.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana – Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 2 kom čoln do 7 m z opre-
mo.

7. Pogodbena vrednost: 6,775.384 SIT
(DDV vključen).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,775.384 SIT, 5,638.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Št.
404-08-151/2000, Ob-29230.

Ministrstvo za obrambo

Št. 04-11040/99-00 Ob-34066
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, zadovoljitev
tehničnih zahtev naročnika, rok dobave, po-
goji sevisiranja in garancijski rok, reference
in finančno stanje ponudnika, reference la-
djedelnice in certifikat kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jadran d.d. Sežana, Parti-
zanska cesta 69, 6210 Sežana.

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

bno dobaviti: reševalno patruljni čoln.
7. Pogodbena vrednost: 230,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 230,000.000 SIT, 230,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59, z dne 30. 6. 2000.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper

Ob-34078
1. Naročnik, poštni naslov: OKP Javno

podjetje za komunalne storitve Rogaška Sla-
tina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Roga-
ška Slatina, telefaks 03/5814-948.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,

dodatne ugodnosti, usklajenost z avtopar-
kom, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tamček M & M, d.o.o., Ce-
lovška 55, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: OKP Javno podjetje
za komunalne storitve Rogaška Slatina,
d.o.o., Zdraviliški trg 13.

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

7. Pogodbena vrednost:
27,634.008,60 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,703.915 SIT brez DDV,
27,634.008,60 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30210.

OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Št. 5423/00 Ob-34080
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1.) INO, d.o.o., Polže 24, 3203 No-
va cerkev,

2.) Koštomaj Marjan, s.p., Meškova
6, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost:
ad 1.) 10,046.000 SIT,
ad 2.) 1,451.386 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,705.880 SIT, 12,163.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30713.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 5424/00 Ob-34081
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.
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Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rona Kranj, d.o.o., Vide Šin-
kovčeve 11, 4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost:
22,748.633,53 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,754.878,52 SIT, 9,499.999,35
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30714.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, 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

Št. 64000-03/2000 Ob-33840
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lo-

ška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, tel.
061/705-78-08, faks 061/705-78-05.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji (ponudbena cena, refe-
rence, garancija in dodatne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica, d.d.,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze
adaptacije, dozidave in nadzidave
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja,
Stari trg.

7. Pogodbena vrednost:
143,560.800,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

150,472.920,95 in 143,560.800,60 SIT.
11.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 24 z
dne 17. 3. 2000.

Občina Loška dolina

Št. 351-27/99 Ob-33847
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Me-

tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, plači-
lo, reference ponudnika na podobnih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad Črnomelj, gradbe-
ništvo-trgovina-inženiring, d.o.o., Zadružna
c. 16, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja prizidka k
Osnovni šoli Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 259,982.234
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 286,035.634,20 in 259,946.052,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-
31118 in 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31771.

Občina Metlika

Št. 41405/00021/2000 0400 01 Ob-33848
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference za to-
vrstna dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GMG Peter Žula, s.p.,
Obrežna 57, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova slikopleskar-
skih del na objektu Kulturno prireditveni
center Narodni dom Maribor, kraj izved-
be Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 8,915.099,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
8,915.099,20 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,162.422,60 SIT, 8,915.099,20 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27062.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 2.1.-3728/00 Ob-33851
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnični del (utež 40%):

– ustrezna tehnologija, terminski plan,
zagotavljanje kvalitete 40 točk,

– izobrazbena struktura predvidene-
ga kadra 20 točk,

– splošne delovne izkušnje ponudni-
ka 10 točk,

– reference na podobnih objektih 30
točk.

– finančni delež (utež 60%):
– višina ponudbene cene, glede na

razpisano.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– predmet a) Gradkom, d.o.o., Brdniko-

va 50, Ljubljana,
– predmet b) Kindlhofer, d.o.o., Miklo-

šičeva 1, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
– predmet a) - investicijskega vzdrže-

vanja cestno - železniških križanj z dr-
žavnimi cestami v letu 2000 sklop I-IV

– predmet b) - investicijskega vzdr-
ževanja cestno - železniških križanj z dr-
žavnimi cestami v letu 2000 sklop V.

7. Pogodbena vrednost:
– predmet a) 23,161.089,50 SIT,
– predmet b) 36,073.332,61 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb:
– predmet a): 2.
– predmet b): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– predmet a):

– 26,446.771,82 SIT,
– 23,161.089,50 SIT;

– predmet b):
– 40,961.153,79 SIT,
– 36,073.332,61 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28767.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Infrastruktura

Št. 407-0056/2000 Ob-33849
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker je
prispela samo ena ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo
dodeljeno nobenemu od ponudnikov.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
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obrtniških ter strojno in elektroinstala-
cijskih del na Srednji kovinarski in stroj-
ni šoli v Mariboru.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32081.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0031/2000 Ob-33850
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: GP Trnovo, d.o.o., Ce-
sta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del za pre-
novo kuhinje v Dijaškem domu Poljane,
Ljubljana, Potočnikova 3.

7. Vrednost pogodbenih del.
15,805.061 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,544.191 SIT in 15,805.061 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 26. 5. 2000,
Ob-30435.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0014/2000 Ob-33852
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Lokainvest, d.o.o., Ka-
pucinski trg 7, Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: opravljanje investi-
torskega inbženiringa pri izvedbi inve-
sticije, dozidava, nadzidava in prenova
Študentskega doma 2 v Rožni dolini,
Ljubljana.

7. Vrednost pogodbenih del:
10,860.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,200.000 SIT in 7,280.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28631.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-33893
1. Naročnik, poštni naslov: PI-Projekt in-

ženiring, d.o.o., Kunaverjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, v imenu investitorja: Občine Črnomelj,
Metlika in Semič, tel. 061/15-99-131, faks
061/571-463.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil v postop-
ku ocenjevanja najbolje ocenjen po posa-
meznih merilih, objavljenih v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: L B S, d.o.o., Klopčičeva 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– izbor najustreznejše tehnologije za
kompleksno obdelavo surove vode izvi-
ra Obrh v vseh pogojih, ki nastopajo te-
kom leta in to za kapaciteto 40 l/sek
(144 m3/h),

– izvedba objektov z dobavo in mon-
tažo potrebne opreme ter predaja ob-
jekta v obratovalnem stanju (sistem
“ključ v roke”),

– izdelava projektne dokumentacije
(PGD, PZI, PID) in navodil za obratova-
nje in vzdrževanje za vse pogoje, ki lah-
ko nastanejo ob raznih kvalitetah suro-
ve vode.

Kraj izvedbe: Metlika.
7. Pogodbena vrednost:

67,974.752,20 SIT (z vključenim DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: izvedba po sistemu “ključ v roke”;
76,675.879,17 (z vključenim DDV),
67,974.752,20 (z vključenim DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28888.

PI-Projekt inženiring, d.o.o., Ljubljana

Št. 35205-5/2000 Ob-33896
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, d.d.,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev kanalizacije
in asfaltiranje vaških ulic v vasi Nadanje
Selo.

7. Pogodbena vrednost del (vključno
DDV 19%): 39,500.574,40 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (vključno DDV 19%): 40,997.130,30
SIT, 39,500.574,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31676.

Občina Pivka

Št. 35207/2000 Ob-33898
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: mrliška vežica Pivka.

7. Pogodbena vrednost del (vključno
DDV 19%): 39,974.905 SIT.

8. Vrednost del, ki ga bo izbrani ponud-
nik oddal podizvajalcem ali tretjim:
24,137.694,63 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (vključno DDV 19%): 54,792.680,94
SIT, 39,974.905 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31223.

Občina Pivka

Št. 35205-2-2/2000 Ob-33899
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne in
meteorne kanalizacije – Kerin - II. faza.

7. Pogodbena vrednost del (vključno
DDV 19%): 25,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (vključno DDV 19%): 41,957.585,86
SIT, 21,420.000 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31677.

Občina Pivka

Št. 240-3/2000-3/2 Ob-33909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Datum izbire: 6. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbeno ceno s fiksnostjo
cen, rok izvedbe razpisanih del, referen-
ce ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
finančno stanje s podatki, ki dolgoročno
izkazujejo stanje ponudnika, garancijski
roki, ustreznost ponudbe zahtevam razpi-
sa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper,
d.d., Ulica 15. maja 14, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del in kraj izvedbe: zunanja ureditev OŠ
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.

Kraj izvedbe: Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 32,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,776.635,60 SIT, 33,862.651 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27155.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 240-2/2000-3/2 Ob-33910
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbeno ceno s fiksnostjo
cen, rok izvedbe razpisanih del, reference
ponudnika in morebitnih podizvajalcev, fi-
nančno stanje s podatki, ki dolgoročno iz-
kazujejo stanje ponudnika, garancijski roki,
ustreznost ponudbe zahtevam razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Trimo, d.d., Prijateljeva
12, Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del in kraj izvedbe: zamenjava strešne kri-
tine na telovadnici OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad in starem delu OŠ Podgora Ku-
teževo.

Kraj izvedbe: Podgrad, Kuteževo.
7. Pogodbena vrednost: 12,750.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,773.715,90 SIT, 14,706.040,90
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27154.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 240-1/2000-3/2 Ob-33911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbeno ceno s fiksnostjo
cen, rok izvedbe razpisanih del, reference
ponudnika in morebitnih podizvajalcev, fi-
nančno stanje s podatki, ki dolgoročno iz-
kazujejo stanje ponudnika, garancijski roki,
ustreznost ponudbe zahtevam razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Splošno zidarstvo »Žilj«,
Prosen Stanislav, s.p., Kuteževo 3/c, Ilir-
ska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica – II.
faza.

Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,862.171,78 SIT, 27,720.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
39 z dne 12. 5. 2000, Ob-27152.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 105810/00 Ob-33914
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.

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

3. Datum izbire: 3. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolne ponudbe so bile točko-
vane na podlagi meril iz razpisne dokumen-
tacije št. R-07/00-K.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ALEA group, d.o.o., Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Bojnica-Meh v Velenju.

7. Pogodbena vrednost: 10,482.887 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,067.894,86 SIT, 10,482.887 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du z zakonom ZJN (39. člen) sta bili pred
vrednotenjem izločeni dve ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31666.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje

Št. 105810/00 Ob-33915
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.

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

3. Datum izbire: 3. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolne ponudbe so bile točko-
vane na podlagi meril iz razpisne dokumen-
tacije št. R-08/00-K.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIVIG, Josip Petrak, s.p.
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Šembric - odsek Zajc v Velenju.

7. Pogodbena vrednost:
34,443.745,72 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,926.174,82 SIT, 34,249.609,08
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du z zakonom ZJN (39. člen) sta bili pred
vrednotenjem izločeni dve ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31664.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje

Ob-34004
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vr-

hnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, reference 20%, ga-
rancija 20%, plačilni pogoji 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Vrhni-
ka, Pot na Tojnice 40, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova komunalnih
vodov na Idrijski cesti.

7. Pogodbena vrednost:
91,964.111,06 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,717.520,75 SIT, 91,964.111,06
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30069.

Občina Vrhnika

Ob-34005
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vr-

hnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena 50%, reference 20%, ga-
rancija 20%, plačilni pogoji 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Vrhni-
ka, Pot na Tojnice 40, Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je v naselju Hrib.

7. Pogodbena vrednost:
86,347.436,21 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,860.194 SIT, 86,347.436,21 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30070.

Občina Vrhnika

Št. 34404/15/2000 Ob-34073
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cer-

knica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokal-
nih cest in javnih poti v Občini Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 89,974.782
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,777.333,26 SIT, 89,974.782 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Občina Cerknica

Ob-34082
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

men, Komen 126/a, Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN: javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

Kriterij meril Točke
ponudbena cena 65
način plačila in fiksnost cene 10
rok izvedbe 5
garancijski rok 5
reference ponudnika 10
ostale ugodnosti 5
skupaj točk 100.

Izbrani ponudnik je v postopku ocenje-
vanja ponudbe prejel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d. Sežana, Partizanska c. 2, Se-
žana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za preno-
vo občinske stavbe v Komnu, Komen 86,
Komen.

7. Pogodbena vrednost:
35,818.591,03 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37.202.891 SIT, 35,818.591,03 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.

14.
Občina Komen

Ob-34083
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

men, Komen 126/a, Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 8. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

Kriterij meril Točke
ponudbena cena 65
način plačila in fiksnost cene 10
rok izvedbe 5
garancijski rok 5
reference ponudnika 10
ostale ugodnosti 5
skupaj točk 100.

Izbrani ponudnik je v postopku ocenje-
vanja ponudbe prejel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gonzaga inženiring, proi-
zvodni in prodajni management, d.o.o., Ce-
sta 25. junija 1/f, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme za Občino Ko-
men, Komen.

7. Pogodbena vrednost: 6.835.392,13
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,928.336 SIT, 6,835.392,13 SIT.
11., 12., 13.

Občina Komen

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-33938
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270
Jesenice.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ob zahtevani kvaliteti in pla-
čilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) čiščenje bolnišničnih prostorov, in-
ternega transporta in drugih dogovorje-
nih opravil: ISS Servisystem, d.o.o., Mari-
bor,

b) varovanje in receptorska opravila:
Varnost, d.d., Kranj, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost:
a) 109,456.200 SIT,
b) 11,070.708 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 88,218.557,64 - 109,456.200 SIT,
b) 10,841.376 - 11,837.848 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 41-42,
z dne 19. 5. 2000, Ob-27649.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 05725/00 Ob-33855
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): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila cena 50 točk, referen-
ce 20 točk, usposobljenost 50 točk, naročnik
ni izbral nobenega ponudnika, ker sta po izlo-
čitvenih kriterijih ostali dve ponudbi, kateri pa
zaradi prevelikih vrednostnih razlik v posamez-
nih projektih nista bili primerljivi.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  pro-

jektiranje Poštnega centra Maribor.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,778.360 SIT, 56,242.333,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 16. 6.
2000, Ob-30112.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 002-13/00 Ob-33857
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis storitve –
vzdrževanje gozdnih cest na področju Ob-
čine Gornji Grad.

3. Datum izbire: 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference izvajalcev,
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– ustreznost delovnih sredstev,
– rok plačila,
– sprememba cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo na-
zarje, d.d., Savinjska cesta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest v državnih in za-
sebnih gozdovih na območju Občine
Gornji Grad, v letih 2000, 2001 in 2002.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,954.450 SIT, 14,969.130 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000,
Ob-22253.

Občina Gornji Grad

Št. 64-0111/2000 Ob-34062
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplot-
nica.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, izkušnje pri prevozu otrok
in druge ugodnosti ponudnika.

Najugodnejša ponudba v skladu z merili
za izbiro najugodnejšega ponudnika, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– pogodbeni prevozi: “SLOBUS”, avto-
busni prevozi, Slodej Jožef s.p., Prečna uli-
ca 29, 24317 Oplotnica,

– letne šolske vozovnice na relacijah iz-
ven pogodbenih prevozov: CERTUS Avto-
busni promet Maribor d.d., DE Slovenska
Bistrica, Kolodvorska 14, 2310 Slovenska
Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov predšolskih in šolskih
otrok v vrtce in osnovne šole Občine
Oplotnica za šolsko leto 2000/2001.

7. Pogodbena vrednost: 14,929.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja cena za kilometer 300 SIT, naj-
višja cena za kilometer 330 SIT.

11., 12., 13.
Občina Oplotnica

Št. 2.0.-4669/00 Ob-34075
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponovljeni javni razpis ni us-
pel, zato je bilo naročilo v skladu s 3. od-
stavkom 34. člena ZJN oddano edinemu
ponudniku, katerega ponudba ustreza za-
htevam razpisne dokumentacije, z nepo-
sredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektov PGD, PZI in PZR za uredi-
tev instalacij za računalniško in teleko-
munikacijsko povezavo službe, sekcij in
organizacijskih enot TVD na celotnem
področju Slovenskih železnic.

7. Pogodbena vrednost: 6,426.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,426.000 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-4669/00 Ob-34076
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference 30%, rok 10%, po-
nudbena cena 60%; ponudnik izpolnjuje vse
zahteve iz razpisne dokumentacije, v po-
nudbi je ponudil ustrezen delovni program
in rok izvedbe storitev, ima zelo dobre splo-
šne izkušnje in najboljše reference na po-
dobnih objektih ter je cenovno primerljiv.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malex, d.o.o., Dragomelj
34, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izvedba dobave in montaže UKV

naprav na železniških postajah Sežana,
Sevnica in Trbovlje,

b) dobava in montaža registrofonskih
naprav.

7. Pogodbena vrednost: 21,077.399 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

21,677.399,38 SIT, 14,942.068,40 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-4669/00 Ob-34077
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponovljeni javni razpis ni us-
pel, zato je bilo naročilo v skladu s 3. od-
stavkom 34. člena ZJN oddano edinemu
ponudniku, katerega ponudba ustreza za-
htevam razpisne dokumentacije, z nepo-
sredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP-Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba dobave in montaže UKV naprav na
železniških postajah Sežana, Sevnica in
Trbovlje, dobava in montaža (UKV) radij-
skih naprav.

7. Pogodbena vrednost:
45,400.885,95 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,400.885,95 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 81-33 Ob-33858
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174 27 17.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
za izbiro izvajalca v skladu z 3. točko 55.
člena ZJN za dobavo oscilografa EPCS
SOREL in dodatne opreme.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava oscilografa EPCS
SOREL in dodatne opreme.

7. Pogodbena vrednost:
12,288.219,65 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,288.219,65 SIT.
11.

Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 3283 Ob-33860
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: strokovna
komisija za izvedbo javnega naročila, ki je
bila imenovana s sklepom ob pričetku od-
daje javnega naročila št. NAB.UV/VV-28 z
dne 2. 8. 2000 je na podlagi dokumenta-
cije prejete od tehnične službe ugotovila,
da obstaja samo en proizvajalec takšne
ECT opreme za preglede cevi toplotnih
izmenjalcev katera je vezana na opremo
istega proizvajalca kot smo jo uporabljali
doslej.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena Zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inetec Zagreb, Koturaška
51, 10000 Zagreb, Hrvaška.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slo-
venija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: ECT - oprema za preglede
cevi toplotnih izmenjalcev.

7. Pogodbena vrednost: 6,745.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-33920
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, telefaks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki 1.
odstavka.

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15.

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

trebno dobaviti: zagotovitev naročniške-
ga razmerja za Centreks storitev, in si-
cer priključitev 192 kom PSTN analog-
nih telefonskih priključkov in 12 kom
ISDN BA (2 MSN) standardnih telefon-
skih priključkov z NT-1 na javno ISDN
omrežje in vključitev obstoječih 33 kom
PSTN v Centreks skupino.

7. Pogodbena vrednost: 1,183.776,66
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-33921
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, telefaks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki 1.
odstavka.

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Ljubljana, Cigaletova 15.

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

trebno dobaviti: zagotovitev naročniške-
ga razmerja za Centreks storitev, in si-
cer priključitev 1 kom PSTN analognih
telefonskih priključkov in 9 kom ISDN
BA telefonskih priključkov z dvema klic-
nima številkama MSN.

7. Pogodbena vrednost: 298.700,12 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 404-08-227/2000 Ob-34025
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrs-

tvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki

55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo J/N je usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava GZS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Svilanit, d.d., Bakovnik 5 c ,
1241 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 10.000 kosov brisač za
obraz in noge.

7. Pogodbena vrednost: 10,456.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,456.500 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-317/2000 Ob-34026
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je dokup in montažo vitrin in opreme za
vojaško zgodovinsko dejavnost oddal brez
javnega razpisa, ker je ponudnik edini, ki
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini usposobljen za
funkcionalno in estetsko dopolnitev obsto-
ječe opreme, ki jo je zaradi razširitve dejav-
nosti potrebno povečati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Expo Art, d.o.o., Wolfova
12, 1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: vitrine, podesti in pulti za
vojaško zgodovinsko dejavnost.

7. Pogodbena vrednost: 2,883.017,30
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 05725/00 Ob-33859
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa po 55. členu
zakona o javnih naročilih: edini ustrezen po-

nudnik za projektiranje vrečnega transpor-
terja za projekt postavitve vrečnega tran-
sporterja v Poštnem centru Maribor. Vre-
dnost ponudbe je 45.000 DEM.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini primeren projektant za spe-
cifično tehnologijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lousi Schierholz GmbH, Ar-
sterdamm 110, 28277 Bremen, Nemčija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projektiranje vrečnega transporterja za
projekt postavitve vrečnega transporter-
ja v Poštnem centru Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 45.000 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-33891
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, p.p. 653, 1001 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo
FGG (v nadaljevanju: IGF) trenutno edini raz-
polaga z ustrezno tehnično opremo, ustrez-
nimi kadri in dovolj veliko usposobljeno ek-
spertno ekipo za digitalno kartografijo, ki bo
zmožna v dogovorjenem roku opraviti naro-
čeni projekt.

Kartografski del prostorskega plana Slo-
venije bo zasnovan in izveden skladno z
metodami, ki jih je IGF uporabil že pri prej-
šnji verziji plana. Uporabljeni bodo topograf-
ski in pregledni kartografski viri
(DTK1:25.000, PK 250, PK 400, PK 500,
PK 750, PK 1000), za katere je projekte
izdelave vodil IGF. Zaradi zagotovitve stro-
kovnega upoštevanja porekla digitalnih po-
datkov vira, pravilnega vklopa drugih podat-
kov in ohranitve njihove položajne natan-
čnosti, to delo lahko opravi edino detajlni
poznavalec vira (avtor kart) tj. IGF.

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za dodelitev naročila so
zadostna usposobljenost kadrovske ekipe,
tehnična oprema in reference na podobnih
kartografskih projektih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za geodezijo in foto-
grametrijo FGG, Ljubljana, Jamova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta kartografskega sistema
prostorskega plana Slovenije in idejno
zasnovo potrebnih kartografskih gradiv
s protokolom operativne izvedbe.

7. Pogodbena vrednost: 4,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,200.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,400.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
Izvajalec Inštitut za geodezijo in fotogra-

metrijo FGG skupaj s podizvajalcem del,
Geografskim inštitutom Antona Melika Znan-
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stvenoraziskovalnega centra Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, predstavlja
največjo strokovno in tehnično usposoblje-
no ekipo, ki jo je v Sloveniji možno angaži-
rati za tovrstne storitve.

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-33989
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/252-22-41.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. od-
stavku 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pisna izjava podjetja Smart Com,
d.o.o., Brnčičeva 45, iz Ljubljane, da raz-
polaga z zahtevano tehnično opremo, z us-
treznimi strokovnimi kadri in s pravico inte-
lektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com, d.o.o., Brnči-
čeva 45, 1001 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja obstoječega digitalnega TK
omrežja FMX podjetja Elektro Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 26,910.610 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Elektro Maribor, d.d,
Maribor

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. 52/00 Ob-34030
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 062/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. bolniški program 15,000.000 SIT
2. posteljni program 10,000.000 SIT,
3. delovna oblačila 10,000.000 SIT,
4. operacijski program 18,000.000

SIT,
5. kuhinjski program 1,500.000 SIT,
6. otroški program 1,600.000 SIT,
7. tekstil in tekstilni izdelki 2,000.000

SIT,
8. delovna obutev in delovna zaščita

2,000.000 SIT,
9. šivalni material 800.000 SIT,
10. galanterija, dekor in drugi tekstil-

ni izdelki 500.000 SIT.
Izdelki iz tekstila skupaj: 61,400.000 SIT.

3. Predviden čas dobave:
12 mesecev, od 1. 1. 2001 do 31. 12.

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 9. 2000. (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Izdelki iz tekstila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 9. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna predavalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba, ki kaže na njegovo ne-
strokovnost, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-

tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali ,

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin iz razpisa na katerega se prijavlja ali
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 10 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo štirimesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da bo na zahtevo naročnika do-
stavil vzorce blaga;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost izdelka.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o
razpisanih vrstah in količinah blaga od sku-
pine za javna naročila (tel. 02/321-25-62
ali 321-25-04), katere bo le-te posredova-
la po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 53/00 Ob-34031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna Bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. elektro material 8,000.000 SIT,
2. elektronski material 1,000.000 SIT,
3. mizarski material 2,000.000 SIT,
4. vodovodni material 3,000.000 SIT,
5. rezervni deli za pralnico

3,500.000 SIT,
6. splošno kovinski material

7,000.000 SIT,
7. filtri 3,500.000 SIT,
skupaj: 28,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 9. 2000 (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Material za popravila in
vzdrževanje.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 9. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 9. 2000, ob 12. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna pre-
davalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne

sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga iz razpisa na katerega se prijavlja,
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od

datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolni-

šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo tromesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

13. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. 02/321-25-62 ali
321-25-04), katera bo le-te posredovala po
pošti.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list Republike Slovenije,
št. 60-62, z dne 7. 7. 2000, pod. št.
Ob-31686.

11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 57/00 Ob-34032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. kurilno olje srednje-mazut,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. kurilno olje srednje-mazut

129,000.000 SIT,
2. olje godpodinjsko ekstra lahko

10,000.000 SIT,
– kurilno olje skupaj: 139,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 9. 2000 (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Kurilno olje.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 9. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000, ob 12.30, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna predavalnica.

7. ahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna
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sodna odločba, ki kaže na njegovo ne-
strokovnost, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni, (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali,

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo tromesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da ponudnik mora nuditi srednje
kurilno olje-mazut z vsebnostjo SO

2
 največ

do 1%;
13. da ima garancijo za resnost po-

nudbe v višini:
– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na

skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
02/321-25-62 ali 321-25-04), katera bo
le-te posredovala po pošti.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 59/00 Ob-34033
1.Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne z logotipom,
3. pisarniški material in obrazci razni.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. tiskovine razne 14,000.000 SIT,
2. Tiskovine posebne z logotipom

4,000.000 SIT,
3. pisarniški material in obrazci razni

35,000.000 SIT,
pisarniški material skupaj:

53,000.000 SIT.
3.Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 9. 2000, (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Pisarniški material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 9. 2000, do
13. ure.

(b)Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000, ob 14. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna predavalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,

da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni, (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance us-
peha, enake ali večje od razpisane vredno-
sti skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga iz skupine oziroma skupin na kate-
rega se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga

določi naročnik);
9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz

področja javnega razpisa največ 3 dni;
10. da ponudnik zagotavlja ustrezen

transport za ponujeno blago;
11. da bo enomesečno dostavljal pre-

dračune blaga (velja za skupino 1);
12. da bo štirimesečno dostavljal pre-

dračune blaga (velja za skupini 2 in 3);
13.da ima garancijo za resnost po-

nudbe v višini 1,000.000 SIT, če se prijav-
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lja na skupino oziroma skupine, katerih
skupna vrednost presega 25,000.000 SIT,
veljavno do 31. 12. 2000.

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo o
razpisanih vrstah in količinah blaga od sku-
pine za javna naročila (tel. 02/321-25-62
ali 321-25-04), katera bo le-te posredovala
po pošti.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 54/00 Ob-34034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pralna in čistilna sred-
stva.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. pralna sredstva18.000.000 SIT,
2. čistilna sredstva za dozator-

je7,000.000 SIT,
3. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji

5,500.000 SIT,
4. ostala čistilna sredstva 10,000.000

SIT,
– pralna in čistilna sredstva sku-

paj:40,500.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 9. 2000 (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Pralna in čistilna sred-
stva.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 9. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000, ob 12.30, 16. etaža Kirurške
stolpnice - mala konferenčna predavalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo

sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba, ki kaže na njegovo ne-
strokovnost, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sesta-
vitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin iz razpisa na katrega se prijavlja ali
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo šestmesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da bo na naročnikovo zahtevo do-
stavil vzorce blaga (velja za skupine 1, 2, 3
in 4);

13. da ponudnik sprejema posebne
zahteve naročnika za skupino 3;

14. da ponudnik sprejema posebne
zahteve naročnika za skupine 2, 3 in 4;

15. da ponudnik sprejema posebne
zahteve naročnika 1, 2 in 3;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

17. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
02/321-25-62 ali 321-25-04), katera bo
le- ta posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 56/00 Ob-34035
1.Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila: premog
12,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do  4. 9. 2000 (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo premog.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 9. 2000, do
13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna predavalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8.Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja:
– 100% letne razpisane količine blaga;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško
Pohorje-razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo štirimesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

9.Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
02/321-25-62 ali 321-25-04),katera bo
le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 58/00 Ob-34036
1.Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. papirna konfekcija 24,000.000 SIT,
2. ostali režijski material 8,000.000

SIT,
3. vreče polietilen 2,500.000 SIT,
režijski material skupaj: 34,500.000

SIT.
3.Predviden čas dobave:
12 mesecev, od 1. 1. 2001 do 31. 12.

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 9. 2000 (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486 – s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo Režijski material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 9. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila, (zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna predavalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-

zičnimi osebami ), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8.Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek lik-
vidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni
davčni urad ali carinska uprava, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin iz razpisa na katerega se prijavlja ali
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);
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9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo štirimesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da bo na zahtevo naročnika do-
stavljal vzorce blaga;

13. da ponudnik sprejema vse dodat-
ne zahteve naročnika glede pogojev kako-
vosti izdelkov iz skupine 1-Papirna konfek-
cija, orientacijska vrednost skupine:
24,000.000 SIT (priloga: dodatne zahteve
naročnika glede kakovosti izdelkov);

14. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

15. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. 02/321-25-62 ali
321-25-04), katera bo le-te posredovala po
pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 3461 Ob-34003
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, 1000 Ljubljana Dunajska
106/VII, 01/589-73-47.

2. Kraj izvedbe del: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: predhodna
dela (izkopi za rezervoarje), zaščita bre-
žin, požarna cesta, meteorno odvodna-
vanje, prestavitev vodovoda in temelji
za nadzemne cevovode.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

1.400,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: november
2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VII, tele-
fon 01/189-73-11.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, žiro račun
50101-603-402300.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 13. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo Zavoda RS za bla-
govne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunajska
106/VII.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 2000 ob 13. uri, Ljubljana Dunajska
106/VII (restavracija).

8.
9. Glavni pogoji, ki joh morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti:
skladno z 40. členom zakona o javnih naro-
čilih (Ur.l. RS, št. 24/97).

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilih: ponudniki na pisna vprašanja, ki jih
naročnik prejme do vključno 1. 9. 2000
prejmejo pisni odgovor do 6. 9. 2000.

11.
Zavod RS za blagovne rezerve

Javni razpisi

Popravek

Št. CRP-98/2000 Ob-34130
V javnem razpisu raziskovalnih projektov

za podporo ciljem nacionalnega pomena na
področju gozdarstva, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33733, v Uradnih objavah (stran:
6601-6602), se v točki V. Okvirna višina
sredstev, v drugem odstavku, druga alinea
popravi tako, da se pravilno glasi:

»– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano: 73%.«

Ministrstvo za
znanost in tehnologijo in

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 005-00/IF Ob-34011
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur.l.
RS 56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS
24/97)  ter 117. in 118. členom Pravil  in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Občina Kranjska Gora

javni razpis
za izbiro izvajalca za  izvedbo projekta
čistilne naprave Občine Kranjska gora

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru programa
Veliki infrastrukturni projekt, peti del, 1999,
projekt št. SL-9909.02. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa PHA-
RE. Tudi vgrajeni materiali in oprema mora-
jo izvirati iz teh držav.

1.  Predmet razpisa
Gradbišče leži v gornji Savski Dolini, na

severozahodu Slovenije. Razpisana dela se
nanašajo na izgradnjo zbiralnega cevovoda,
ki bo povezoval Kranjsko Goro in okoliška
naselja: Rateče, Podkoren in Gozd Martu-
ljek, črpalnih postaj in izgradnjo čistilne na-
prave v bližini naselja Gozd Martuljek. Dela
obsegajo gradbena dela, dobavo in name-
stitev opreme, prevzem objektov in testira-
nje vseh sestavnih delov.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo sa-
mo za vsa razpisana dela v celoti. Delne
ponudbe se ne bodo upoštevale.  V prime-
ru, da bo vrednost ponudb presegla razpo-
ložljiva sredstva, ima naročnik pravico, da
po lastni presoji iz razpisa izloči določena
razpisana dela. Predvideni čas začetka del
je 14 dni po vročitvi Obvestila o uvedbi v
delo, predvideni rok dokončanja del pa 12
mesecev, vendar ne kasneje kot do
31.12.2001.

2.  Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Na osnovi razpisnega postopka bo skle-
njena pogodba z Občino Kranjska Gora.
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki
ga predpisuje Priročnik za decentralizirani
implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs - Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 1997, 1998 in 1999
mora znašati najmanj 5,000.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

Vsak ponudnik mora, skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti
v EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3.  Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
MR Projekt d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, po vplačilu nevračljivega zneska
300 EUR, v SIT na ŽR št.
50100-601-123312, s pripisom “Za razpi-
sno dokumentacijo Projekt čistilne naprave
Občine Kranjska gora”.  Za vplačila velja
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
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tacija je na voljo od 21. 8. 2000 dalje. Vse
dodatne informacije posreduje svetovalni in-
ženir, kontaktna oseba Iztok Frank, telefon:
+386 1 234 00 80, faks: +386 1 234 00
87. Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek z ogledom loka-
cije gradbišča, dne 5. 9. 2000 ob 11. uri,
na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora.

4.  Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 3. 10. 2000 do 10. ure po lokal-
nem času na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora. Ovoj-
nice morajo biti zaprte in jasno označene :
“Do not open - for tender Kranjska gora
Municipality  Wastewater Project, No
SL-9909.02” in “Ne odpiraj - ponudba na
razpis Projekt čistilne naprave Občine Kranj-
ska Gora, št. SL - 99091.02”. Odpiranje
ponudb bo javno, istega dne, na istem na-
slovu, ob 11. uri po lokalnem času. Pri od-
piranju ponudb lahko sodeluje predstavnik
ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblasti-
lom.

Občina Kranjska Gora

Št. 005-01/IF Ob-34015
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government  of Republic of Slo-
venia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 55, paragraph 1, point 9 (OG
RS 24/97) and according to Articles 117
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Municipality of Kranjska Gora announces

Invitation to Tender for
Kranjska gora Municipality Wastewater

Project
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of 1999 Large Scale Infrastruc-
ture Facility Programme, Part 5. Participati-
on is open on equal terms to all natural and
legal persons of Member States of the Eu-
ropean Union and of beneficiary countries
of the PHARE programme. Supplies of ma-
terials and equipment offered must also ori-
ginate from those countries.

1.  Subject to Tender
The construction site is located in the

upper Savska Dolina, in the North – East of
Slovenia. The Works tendered are related
to the construction of a main collector which
will connect Kranjska Gora and surrounding
villages of Rateče, Podkoren and Gozd Mar-
tuljek, construction of pumping stations and
wastewater treatment plant in the outskirts
of Gozd Martuljek. The Works comprise of
the supply, construction, installation, com-
missioning of the project and testing the
components.

Offers can be submitted for the whole
tender only. No partial tenders will be ac-
cepted. In the case Tenders’ values exceed
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 14 days after
issuing the Letter of Commencement and
shall be finished within 12 month, and in

any case no later than by 31st December
2001.

2.  Procedure and Conditions of the Con-
tract

Following the tendering procedure the
Contract will be concluded with the Munici-
pality of Kranjska Gora. The procedure for
contract award will follow the Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of the contract will
be in accordance with the Federation Inter-
nationale des Ingenieurs-Conseils Conditi-
ons of Contract for Works of civil Enginee-
ring Construction (Red Book, fourth editi-
on, FIDIC 1987, with amendments as re-
printed in 1992).

Tenders for the construction works sho-
uld be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997, 1998
and 1999 should exceed EUR 5,000.000;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity compa-
rable to the tendered works during last 2
years;

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3.  Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
MR Projekt d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, upon payment of non-refundable
fee of 300 EUR in SIT to the account No.
50100-601-123312, with the notice “For
tender dossier Projekt čistilne naprave Ob-
čine Kranjska Gora”. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 21st August 2000. Additional infor-
mation can be obtained from the Consulting
Engineer, contact person  Mr Iztok Frank,
phone: +386 1 234 00 80, fax: +386 1
234 00 87. A clarification meeting and a
site visit for prospective Tenderers will be
held on 5th September 2000 at 11:00 hrs,
in the Municipality of Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

4.  Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered at the latest on 3rd

October 2000 by 10:00 hrs local time to
the address: Občini Kranjska Gora, Kolod-
vorska 1a, 4280 Kranjska Gora. The sea-
led envelope has to be marked: “Do not
open - for tender Kranjska gora Municipality
Wastewater Project, No SL-9909.02” in “Ne
odpiraj - ponudba na razpis Projekt čistilne
naprave Občine Kranjska Gora, št. SL -
99091.02”.  The opening of tenders will be
public on the same day at 11:00 hrs local
time at the same address. At the opening
session one Tenderers representative,
submitting the power of attorney may parti-
cipate.

Municipality of Kranjska Gora

Št. 740-007/00-002 Ob-33844
Na podlagi četrtega in petega odstavka

39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97), Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. Prosti radiodifuzni kanali za televi-

zijsko radijsko postajo na naslednjih oddaj-
nih točkah:

A) Dolenje dva prosta kanala (za pokriva-
nje območja Dolenjega pri Krasci in Mahni-
čev),

B) Fara (za pokrivanje območja Fare ob
Kolpi in Kostela ob Kolpi),

C) Grahovo (za pokrivanje območja od
Grahovo ob Bači do Ponikev nad Bačo),

D) Ilirska Bistrica (za pokrivanje obmo-
čja od Kuteževega do Vrbice),

E) Kanal (za pokrivanje območja Anho-
vega z okolico),

F) Lepena (za pokrivanje območja Pod-
klanca ob reki Soči),

G) Limbarska gora (za pokrivanje obmo-
čja Spodnjih Lok in Zgornjih Lok),

H) Mojstrana (za pokrivanje območja
Mojstrane),

I) Podljubelj 1 (za pokrivanje območja se-
vernega dela Šentanske doline),

J) Soča (za pokrivanje območja Brvc in
Serovca),

K) Sv. Miklavž (za pokrivanje območja
Novega mesta in Šentjerneja s širšo okoli-
co),

L) Trenta 1 (za pokrivanje območja Čr-
nela in Martina ob reki Soči),

M) Trenta 2 (za pokrivanje območja na-
selja Trenta.

1.2. Prosti radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednji od-
dajni točki:

A) Ilirska Bistrica 2 (za pokrivanje obmo-
čja med Čeljem in Ilirsko Bistrico).

2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko kandidati dvignejo v spre-
jemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije na naslovu Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, tel. 173-49-00, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav: prijave morajo bi-
ti oddane najkasneje zadnji dan razpisnega
roka, osebno, v sprejemni pisarni, do 12.
ure, ali priporočeno po pošti na naslov: Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Uprava Repu-
blike Slovenije za telekomunikacije, Kotni-
kova 19/A, 1000 Ljubljana, v nadalje tukaj-
šnja uprava, v ovojnici z oznako “Prijava na
javni razpis za dodelitev prostega radiodi-
fuznega kanala”.

5. Vse popolne vloge, prispele v roku,
določenem v tem razpisu, bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezen predlog. Na podlagi predloga
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Sveta za radiodifuzijo bo tukajšnja uprava v
30 dneh po prejemu predloga izdala ustrez-
no radijsko dovoljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-34084

Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za
nakup blaga iz državnih blagovnih

rezerv
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni
osebi: Karmen Verbovšek, tel.
061/189-73-00 in Alojzij Černe, tel.
061/189-73-26 (faks 061/189-73-47).

2. Predmet razpisa: prodaja živilskega in
neživilskega blaga, katerega vrsta , količina
in lokacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 15. 12. 2000.

4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 11. 9. 2000
do 14. ure, na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, ter naved-
bo predmeta razpisa.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 12. 9. 2000 ob 11. uri, na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, VII. nadstropje.

6. Rok v katerem bodo kupci obveščeni
o izidu javnega razpisa: kupci bodo obve-
ščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 8
dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugo-
dnejših kupcev.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, kontaktna oseba: tajništvo, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/ 189-73-00, faks
061/189-73-47.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 8. 2000 do 4. 9. 2000, od 8. do
13. ure.

8. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek,
tel. 061/189-73-00 in Alojzij Černe, tel.
061/189-73-26, faks 061/189-73-47.

9. Ponudba mora veljati do 15. 12.
2000.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-34136

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Zajem rabe zemljišč - 2
MAFF_4.1A_ICB2

Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni

razpis za izbiro izvajalca sledi splošni redni

objavi javnega naročila za ta projekt, ki je
izšla v časopisu Development Business, št.
537, dne 30. junija 2000.

2. Republika Slovenija je dobila posojilo
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
zaradi delnega pokrivanja stroškov Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin ter
bo del posojila namenila izplačilu obvezno-
sti pogodbe Zajem rabe zemljišč - 2
MAFF_4.1A_ICB2.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano objavlja javni razpis za izbiro
izvajalca za izvedbo Zajema rabe zemljišč -
2. Razpis vključuje naslednja dela:

– zajem rabe zemljišč iz 1120 digitalnih
ortofoto posnetkov (1:5000)

– podatki se zbirajo tudi iz drugih dodat-
nih virov kot:

– ogledi terena,
– drugi posebni aero posnetki, po-

sneti za druge namene,
– satelitski posnetki,
– podatki Zavoda za gozdove in Kme-

tijske svetovalne službe,
– konzultacije s strokovnjaki za zem-

ljišča v kmetijstvu in gozdarstvu.
Ta sklop del v okviru podprojekta Zajem

in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč bo
trajal predvidoma od januarja 2001 do sep-
tembra 2001.

4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Med-
narodne banke za obnovo in razvoj: Naroči-
la in nabava v času prejemanja posojila Med-
narodne banke za obnovo in razvoj ter kre-
dita Mednarodne organizacije za razvoj. Jav-
nega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smerni-
cah Svetovne banke.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije pri Geodetski upravi Republike Slo-
venije. Na spodaj navedenem naslovu si lah-
ko ogledajo razpisno dokumentacijo in si-
cer vsak delavnik od 8. do 15. ure.

6. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na spo-
daj navedenem naslovu ob predložitvi pi-
snega zahtevka in vplačilu nevračljivega
zneska v višini 100 USD (ali 150 USD -
vključuje stroške pošiljanja) ali v protivred-
nosti v EUR ali SIT (menjalni tečaj je pro-
dajni tečaj Banke Slovenije na dan 16. av-
gust 2000).

Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: na žiro račun Proraču-

na Republike Slovenije št.:
50100-630-10014,

– za plačila v EUR: na račun Banke Slo-
venije, Ljubljana preko Banque Bruxelles
Lambert S.A., Bruxelles, (šifra S.W.I.F.T.:
BBRUBEBB) – št. računa: 3010179231
56/995, upravičenec do plačila: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, id. Št.
78000-978

– za vplačila v USD: na račun Banke Slo-
venije, Ljubljana preko Bankers Trust Com-
pany, New York (šifra S.W.I.F.T.: BK-
TRUS33) – št.računa: 04095 625 , upravi-
čenec do plačila: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije,id. Num. 78000-840.

Tujim ponudnikom bomo poslali razpi-
sno dokumentacijo po letalski pošti, doma-
či ponudniki pa bodo prejeli pošto po obi-
čajni pošti.

7. Ponudbe za ta javni razpis morajo pris-
peti na spodaj omenjeni naslov najkasneje
do 29. septembra 2000 do 10. ure po lo-
kalnem času. Vse ponudbe morajo vsebo-
vati tudi finančno zavarovanje resnosti po-
nudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti
ponudbe, v SIT ali v protivrednosti katere-
koli konvertibilne valute. Prepozno prispela
ponudba bo zavrnjena.

Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po
izteku roka za oddajo ponudb 29. septem-
bra, 2000 v prisotnosti predstavnikov zain-
teresiranih strank, ki želijo spremljati odpi-
ranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na
spodaj navedenem naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt poso-
dobitve evidentiranja nepremičnin,. Martina
Učak, soba številka: 2/100, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 61 178 4922; faks + 386 61 178
4822, e-mail: rerm.pco@gov.si.

Geodetska uprava RS

Ob-34139
Specific Procurement Notice

Republic of Slovenia
Real Estate Registration  Moderniza-

tion Project
Map Interpretation for Land Use - 2

MAFF_ 4.1A_ ICB2
Loan No. IBRD 4498 - 0 SLO

1. This invitation for bids follows the up-
dated general procurement notice for this
project that appeared in Development Busi-
ness, issue no. 537 of 30th June 2000.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for  Re-
construction and Development to meet the
cost of Real Estate Registration  Modern-
ization Project, and it intends to apply part
of the proceeds of this loan to payments
under the contract for Map Interpretation
for Land Use - 2 MAFF_4.1A_ICB2.

3. The Ministry of Agriculture, Forestry
and Food (MAFF) now invites sealed bids
from eligible bidders for Map Interpretation
for Land Use - 2. This bid includes:

– Map Interpretation for Land Use from
1120 Digital Orthophoto Maps (1: 5000)

– Data are also gathered from relevant
additional sources, such as:

– field inspections,
– other special aerial photographs

taken for other purposes,
– satellite images,
– Forestry Service and Agricultural

Extension Service data and
– consultations with field specialist in

agriculture and forestry.
Estimated frame of work shall be from

January 2001  till September 2001.
4. Bidding will be conducted through

the international competitive bidding proce-
dures specified in the World Bank’s Guide-
lines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.

5.Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below every working day from
8.00 AM to 3.00 PM.
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6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written ap-
plication to the address below (state ad-
dress at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of 100 USD
(or 150 USD including mail services, if re-
quired) or equivalent amount in EUR or SIT
(exchange rate is selling rate of  Bank of
Slovenia on August 16,th 2000). The meth-
od of payment will be:

– for the SIT direct deposit to giro ac-
count of the Slovenian Budget number:
50100-630-10014,

– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lam-
bert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB) – account number:
3010179231  56/995 , rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, id. Num. 78000-978

– for USD deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account number: 04095 625 , rightful
claimant for the payment: Geodetska upra-
va  Republike Slovenije,id. Num.
78000-840

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.

7. Bids must be delivered to the address
below before 10:00 AM in the local time on
September 29th, 2000. All bids must be
accompanied by a bid security of a mini-
mum 3% of bid price or an equivalent
amount in a freely convertible currency. Late
bids will be rejected. Bids will be opened
immediately after the deadline for receipt of
bids, on 29th of September, 2000 in the
presence of the bidders’ representatives
who choose to attend at the address below:
Surveying and Mapping Authority of the Re-
public Slovenia, Real Estate Registration
modernization Project, Ms. Martina Učak,
room number 2/100, 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 Slovenia

Ob-34021
Filmski sklad Republike Slovenije, Mi-

klošičeva 38/5, Ljubljana objavlja

javni razpis
o začetku postopka za dodelitev
državne pomoči oziroma zbiranja

ponudb za sofinanciranje prireditev,
strokovnih srečanj, izobraževanja in

drugih akcij na področju
kinematografije v letu 2001

na katerem lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, or-
ganizacije Slovencev v zamejstvu, kultur-
no-umetniška in druga društva, ki so regis-
trirana za opravljanje zgoraj navedenih de-
javnosti, in samostojni ustvarjalci.

Okvirna višina sredstev namenjenih za ak-
cije v letu 2001 znaša 20,000.000 tolarjev.

Rok za oddajo ponudb je 2. 10. 2000.
Za pravočasno oddane ponudbe se bo-

do štele tiste, ki bodo do navedenega datu-

ma prispele po pošti ali bodo osebno prine-
šene na naslov: Filmski sklad Republike Slo-
venije, Miklošičeva 38/5, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora vsebovati predlog akcije in
njeno finančno vrednotenje ter mora biti po-
slana ali osebno prinešena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne
odpiraj – Ponudba« in z navedbo javnega
razpisa, na katerega se nanaša.

Odpiranje prejetih ponudb se bo izvedlo
v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb. O
izbiri prejemnikov državne pomoči bodo po-
nudniki obveščeni predvidoma v roku 30
dni po datumu odpiranja ponudb. Zaintere-
sirani lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo na zgoraj navedenem naslovu pri Danici
Baiee vsak dan med 9. in 16. uro od 7. 8.
2000 naprej ali na spletni strani
www.film-sklad.si.

Filmski sklad RS

Št. 15405/00002/99 Ob-34053
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
1/99, 41/99), 4. člena odloka o organizi-
ranju pomoči družini na domu v Mestni ob-
čini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 59/2000)
in odloka o pogojih za dodelitev koncesije
za izvajanje storitev pomoči družini na do-
mu, objavlja Mestna občina Slovenj Gradec

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitev pomoči družini na domu
– socialne oskrbe

1. Koncedent: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gra-
dec.

2. Predmet koncesije: socialno varstve-
ne storitve pomoči družini na domu in sicer
storitve socialne oskrbe, ki obsegajo go-
spodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene in pomoč pri ohranjanju so-
cialnih stikov.

3. Opis storitve: storitve se opravljajo v
skladu s pogoji, ki jih predpisuje pravilnik o
standardih in normativih socialno varstvenih
storitev.

4. Obseg storitve: obseg storitev, ki so
predmet koncesije, vsako leto določi upra-
va Mestne občine Slovenj Gradec z letnim
številom ur storitev, ki se izvajajo v okviru
javne službe, določenim v skladu z odlo-
kom o organiziranju pomoči na domu v Me-
stni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
59/2000), s programom socialnega varstva
Mestne občine Slovenj Gradec in proraču-
nom Mestne občine Slovenj Gradec za po-
samezno leto ter ocenjenimi oziroma izka-
zanimi potrebami po tovrstnih storitvah v ob-
čini.

5. Krajevno območje: storitve, ki so
predmet koncesije se izvajajo na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.

6. Uporabniki storitev: uporabniki stori-
tev so osebe, ki izpolnjujejo pogoje določe-
ne v odloku o organiziranju pomoči na do-
mu v Mestni občini Slovenj Gradec in jih h
koncesionarju napoti Center za socialno de-
lo Slovenj Gradec. Uporabniki storitev so
osebe, ki imajo stalno prebivališče na ob-
močju Mestne občine Slovenj Gradec in
imajo urejene bivalne in druge pogoje za
življenje, pa se ne morejo sami oskrbovati in
negovati, nimajo svojcev, ki bi lahko skrbeli

zanje in se jim s pomočjo na domu nadome-
sti institucionalno varstvo. Pod navedenimi
pogoji so upravičenci osebe:

– stare nad 65 let, ki so zaradi starosti
nesposobne za samostojno življenje;

– osebe s statusom invalida po zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
niso sposobni za samostojno življenje,

– drugi invalidi in osebe, ki jim je prizna-
na pravica do tuje nege in pomoči za oprav-
ljanje večine življenjskih funkcij;

– druge kronično bolne osebe in osebe
z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo
priznanega statusa invalida, pa so po oceni
pristojnega centra za socialno delo brez ob-
časne pomoči druge osebe nesposobne za
samostojno življenje;

– hudo bolni otrok ali otrok s težko mot-
njo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizi-
rane oblike varstva.

7. Začetek in čas trajanja storitev:
– koncesija se podeli za obdobje 5 let,
– koncesijsko razmerje nastane s skle-

nitvijo pogodbe o koncesiji, s katero konce-
dent in koncesionar uredita medsebojna ra-
zmerja in razmerja v zvezi z opravljanjem
javne službe, pogoje, pod katerimi mora
koncesionar opravljati javno službo in ra-
zmerja do uporabnikov.

8. Viri financiranja storitev: storitev se bo
financirala s plačili uporabnikov storitev ozi-
roma zavezancev za plačilo in iz sredstev
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec,
za tisti del storitev, za katerega so lahko
uporabniki storitev oproščeni plačila v skla-
du s tretjim odstavkom 100. člena zakona o
socialnem varstvu.

9. Način plačila za opravljene storitve:
način plačila se uredi s koncesijsko pogod-
bo na enak način kot velja za plačilo stori-
tev, ki jih opravljajo javni zavodi s področja
socialnega varstva. Ceno storitev določi v
skladu s pravilnikom o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.
l. RS, št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95)
in vsakoletnimi izhodišči za pripravo prora-
čuna Mestne občine Slovenj Gradec na pre-
dlog župana Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec.

10. Na natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo vse storitve,
ki so predmet koncesije.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesio-
nar:

– pravna oseba vpisana v sodni ali drug
ustrezni register ali zasebnik vpisan v regi-
ster zasebnikov pri Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve;

– izpolnjevati mora pogoje za opravlja-
nje zasebne socialno varstvene dejavnosti
predpisane z zakonom o socialnem varstvu;

– za opravljanje razpisane dejavnosti mo-
ra izpolnjevati kadrovske pogoje določene v
pravilniku o standardih in normativih social-
no varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95,
2/98, 19/99, 28/99). Dokazati mora, da
bo na dan sklenitve koncesijske pogodbe
zaposloval ustrezno število strokovnih de-
lavcev in strokovnih sodelavcev, ki izpolnju-
jejo pogoje 69. oziroma 70. člena zakona o
socialnem varstvu;

– za opravljanje razpisane dejavnosti mo-
ra izpolnjevati pogoje, ki jih določa pravilnik
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o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje
storitev institucionalnega varstva starejših
oseb, pomoči na domu in socialnega servi-
sa (Ur. l. RS, št. 6/99).

– imeti mora izdelan podroben program
dela izvajanja storitev, ki so predmet konce-
sije, iz katerega bo razvidno, da lahko zago-
tavlja kakovostno izvajanje storitev.

11. Vrste dokazil, ki jih mora koncesio-
nar predložiti:

– dokazilo o registraciji,
– priglasitveni list pristojne uprave za jav-

ne prihodke ali drug izkaz o ponudnikovem
finančnem stanju (BON),

– davčno številko,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po

Standardni klasifikaciji dejavnosti,
– odločbo ministra o izpolnjevanju mini-

malnih tehničnih, kadrovskih in drugih po-
gojih za delo ali dokazila o izpolnjevanju
pogojev za vse strokovne delavce in sode-
lavce, ki bodo izvajali storitve, ki so predmet
koncesije, dokazila o lastništvu oziroma na-
jemu ustreznih prostorov, dokazila o razpo-
laganju s potrebno opremo za opravljanje
storitev, ki so predmet koncesije,

– program dela, iz katerega bo razvidna
oblika in obseg izvajanja storitve in metode
dela,

– potrdila, s katerimi bodo izkazane re-
ference za opravljanje storitve,

– predlagani izračun cene (na predpisa-
nem obrazcu).

12. Prijava na natečaj:
– kandidat, ki se prijavlja na javni natečaj

mora oddati popolno vlogo, v skladu s tem
natečajem in razpisno dokumentacijo,

– razpisno dokumentacijo lahko kandi-
dati dvignejo vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Slo-
venj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec,

– upoštevale se bodo prijave, prispele
najkasneje do 12. ure trideseti dan po tej
objavi,

– prijave na natečaj je potrebno oddati
najkasneje zadnji dan razpisnega roka ose-
bno v vložišču ali po pošti, v zaprti ovojnici,
na naslov “Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pri-
pisom – Prijava za koncesijo – ne odpiraj!“.

13. Kriteriji za izbiro koncesionarja:
– reference o dosedanjem delu s popu-

lacijo, kateri so namenjene storitve, ki so
predmet koncesije,

– kvaliteta in realnost predloženega
programa izvajanja storitve z vidika kadrov,
organizacije, tehničnih pogojev in metod
dela,

– prilagodljivost izvajalca na morebitna
spreminjanja potreb,

– predlagana cena za opravljanje stori-
tev – vrednost urne postavke,

– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom.

14. O izbiri koncesionarja bo , na pre-
dlog strokovne komisije odločil pristojni or-
gan Občinske uprave Mestne občine Slo-
venj Gradec z odločbo, ki jo bo izdal najka-
sneje v 30 dneh po prejemu poročila komi-
sije.

15. Rok za izbiro med ponudbami: 90
dni od dneva objave tega javnega natečaja.

16. Dodatne informacije: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slo-

venj Gradec, Oddelek za družbene dejav-
nosti, tel. 02/8812138 ali 02/8812139.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Ob-33991
Na podlagi 14. člena odloka o koncesiji

za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni ve-
stnik občine Ormož št. 7/2000) objavlja
Občina Ormož

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

pogrebnih dejavnosti
1. Koncendent: Občina Ormož, Ptujska

cesta 6.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvaja-

nje pogrebnih dejavnosti.
3. Območje koncesije: Občina Ormož

in KS Ormož.
4. Trajanje koncesije: koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas za
dobo 5 let.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev po 3. členu
odloka o koncesiji za izvajanje pogrebnih
dejavnosti (Uradni vestnik Občine Ormož
št. 7/2000), osnutek koncesijske pogodbe
in obrazce BON 1, BON 2 in BON 3.

Razpisno dokumentacijo za izdelavo po-
nudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponu-
dnikov prevzamejo na občini Ormož, Ptuj-
ska cesta 6, sobi št. 6, vsak dan od 7. do
9. ure.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika

za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-
di koncendentu,

– celovitost ponudbe.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj - javni razpis za
koncesijo za izvajanje pogrebnih dejavno-
sti”, je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti v roku 30 dni od objave tega razpisa na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan. O
kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško Kukovec ali Dragi Bočko -
Žižek, tel. št. 02/74-15-300.

Občina Ormož

Ob-33989
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu (ZKG) pod pokroviteljstvom Gospo-
darske zbornice Slovenije in v sodelovanju
z izvajalcem projekta, Gradbenim inštitutom
ZRMK, d.d., objavlja

javni razpis št. 3/2000
za podelitev znakov ZKG 2000

na naslednjih področjih:
– storitve s področja obrtniških in za-

ključnih del v gradbeništvu:

1. storitev krovsko-kleparskih del
(SKKD 2000);

2. storitev montaže stavbnega pohiš-
tva (SMSP 2000);

3. storitev oblaganja tal, sten in baze-
nov s keramičnimi ploščicami (SKER 2000).

Znaki ZKG 2000 s tega področja bodo
podeljeni konec oktobra na sejmu Domofin
v Celju.

Ocenjevanje izdelkov/storitev s podro-
čja gradbeništva in industrije gradbenega
materiala.

1. Betonarne za proizvodnjo transporne-
ga betona (BTB 2000);

2. Separacije kamenih agregatov za
gradbeništvo (SKA 2000).

Znaki ZKG 2000 s tega področja bodo
podeljeni konec oktobra na Bledu na 5.
slovenskem kongresu o cestah in prometu.

Razpisno dokumentacijo lahko potenci-
alni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvig-
nejo do 5. septembra 2000 pri izvajalcu
projekta,Gradbenem inštitutu ZRMK, d.d., -
Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 9,
1000 Ljubljana, tel.: 01/58-88-307 ali
01/56-82-345, faks: 01/56-82-246, elek-
tronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gi-zrmk.si/zkg/

Razpisna dokumentacija za en predmet
ocenjevanja je brezplačna, za vsako nadalj-
njo dokumentacijo za druge predmete oce-
njevanja pa se krije stroške posamezne do-
kumentacije v višini 5.000 SIT + DDV.

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.

Ob-33944
Na podlagi sprejetega proračuna Repu-

blike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00), zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00), in na
podlagi 73. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS št. 13/00) ter v skladu z Operativ-
nim programom zapiralnih del Rudnika svin-
ca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., za
leto 2000, Rudnik svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., objavlja

javni razpis
za subvencioniranje investicij iz

naslova odpiranja novih delovnih mest,
na katera se bodo prezaposlili presežni
delavci Rudnika svinca in cinka Mežica

v zapiranju, d.o.o.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-
nju, d.o.o., Glančnik 6, 2392 Mežica.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki subvencije: Rudnik svin-
ca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., bo
subvencioniral investicije gospodarskim dru-
žbam ali samostojnim podjetnikom na osno-
vi katerih bodo le-ti, za nedoločen čas, za-
poslili presežne delavce Rudnika svinca in
cinka Mežica v zapiranju, d.o.o. do konca
leta 2000.

Pogoji in merila:
a) upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki niso v stečajnem postopku, v postop-
ku prisilne poravnave, likvidaciji ali v po-
stopku prenehanja dejavnosti in fizične ose-
be, ki imajo status samostojnega podjetnika
posameznika ter bodo s svojimi investicij-
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skimi programi dokazali možnost odprtja no-
vih delovnih mest z zagotovilom, da bodo
nanje prezaposlili presežne delavce Rudni-
ka svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
na lokaciji Občin Mežica, Črna na Koro-
škem, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slo-
venj Gradec. Investicijske programe stro-
kovno oceni komisija izbrana s strani upora-
bnika.

b) Merila za izbiro prejemnikov subven-
cije:

– število prezaposlenih delavcev Rudni-
ka svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
k investitorju,

– uvajanje nove dejavnosti v lokalnem
okolju,

– trajnostna naravnanost investicije,
– opravljanje proizvodnje dejavnosti

vključno s proizvodnimi storitvami,
– tržna naravnanost proizvodnje,
– odstotek lastne udeležbe pri investi-

ciji,
– reference investitorja.
c) Pogodbo o dodelitvi nepovratnih sred-

stev bo izbrani prosilec podpisal z Rudni-
kom svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., in Ministrstvom za gospodarske de-
javnosti.

3. Okvirna višina sredstev: na razpolago
so sredstva v okvirni višini 39,500.000 SIT
in so določena z Operativnim programom
zapiralnih del Rudnika svinca in cinka Meži-
ca v zapiranju, d.o.o., za leto 2000 oziroma
so v skladu z višino sredstev Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 dodeljenih
Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., za aktivne oblike prezaposlovanja. S
temi sredstvi naj bi prosilec zagotovil delov-
na mesta za 10 presežnih delavcev Rudni-
ka svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.,
od katerih je 5 invalidov III. kategorije.

Sredstva so lahko dodeljena tudi več
prosilcem, ki bodo izpolnjevali razpisne po-
goje.

Višina sredstev bo za posamezne prosil-
ce določena skladno s številom prezapo-
slenih delavcev in sicer 3,700.000 SIT na
novo zaposlenega delavca.

Vrednost za zaposlenega invalida je ve-
čja za 500.000 SIT.

Posamezni gospodarski družbi ali samo-
stojnemu podjetniku oziroma več gospodar-
skim družbam in samostojnim podjetnikom
bodo sredstva dodeljena nepovratno največ
do skupne višine 39,500.000 SIT.

4. Določitev obdobja sofinanciranja: na-
menska sredstva morajo biti porabljena do
konca proračunskega leta 2000.

5. Rok do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev: komi-
sija za izvedbo javnega razpisa bo odprla
ponudbe, ki bodo priporočeno oddane na
pošto najkasneje do 4. 9. 2000 ali osebno
oddane na sedežu Rudnika svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Me-
žica najkasneje do 4. 9. 2000 do 15. ure.
Osebno oddane vloge bomo sprejemali na
sedežu podjetja vsak delovni dan do 15.
ure. Ponudbe morajo biti posredovane v
zaprti kuverti na kateri mora biti vidna ozna-
ka: Ne odpiraj - vloga “subvencioniranje in-
vesticij iz naslova odpiranja novih delovnih
mest, na katera se bodo prezaposlili pre-
sežni delavci Rudnika svinca in cinka Meži-
ca v zapiranju, d.o.o.”.

6. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
odpirala ponudbe na sedežu naročnika dne:
6. 9. 2000 ob 10. uri. Odpiranje bo javno.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
prosilci bodo o izboru ponudb obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja po-
nudb.

8. Postopek ocenjevanja ponudb: komi-
sija za ocenjevanje ponudb bo prosilce, ka-
terih ponudbe bodo prispele pravočasno in
bodo nepopolne, v osmih dneh pisno poz-
vala k dopolnitvi vlog. Rok dopolnitve je 8
dni. Ponudbe, ki ne bodo dopolnjene v tem
roku se bodo zavrgle. Nepravočasno pri-
spele ponudbe se zavržejo in zaprte vrnejo
pošiljatelju.

9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zain-
teresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

– na naslovu Rudnik svinca in cinka Me-
žica v zapiranju, d.o.o., Glančnik 6, Meži-
ca, vsak delovni dan do 15. ure,

– ali jo naročijo po telefonu
02/87-00-170, Judita Škoflek,

– dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 10.
ure pri odgovorni osebi Suzani Fajmut-Štru-
cl, tel. 02/87-00-168 in Judita Škoflek, tel.
02/87-00-170.

Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju, d.o.o.

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-34108
Rudarska gradbena družba, d.d., Tr-

bovlje, Trg revolucije 4/b, preklicuje 5.
redno sejo skupščine delniške družbe, ki
naj bi bila 31. 8. 2000 ob 10. uri in je bil
sklic objavljen v Uradnem listu RS, št. 66-67
z dne 28. 7. 2000.

Ponovni sklic skupščine bo objavljen
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah in določili statuta.

RGD, d.d.,
uprava,

mag. Mitja Ribarič, univ.dipl.inž.rud.

Ob-33833
Uprava družbe Rašica tovarna pletenin

Ljubljana d.d. na podlagi 283. člena ZGD in
16. člena statuta družbe, v soglasju z nad-
zornim svetom sklicuje

5. skupščino
družbe Rašica tovarna pletenin

Ljubljana d.d.,
ki bo dne 21. 9. 2000 ob 8.30 na sede-

žu 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. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila uprave za poslovno le-
to 1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga sprejem naslednjega skle-
pa: sprejeme se revidirano poslovno poro-
čilo uprave za poslovno leto 1999.

3. Sprememba statuta družbe.
Glede na sprejete sklepe o povečanju

osnovnega kapitala družbe na skupščini
družbe dne 16. 5. 2000 je potrebno uskla-
diti besedilo statuta, zato uprava predlaga
sprejem naslednjega sklepa:

Četrti člen statuta družbe se spremeni
tako, da sedaj glasi:

Osnovni kapital družbe po izvršenem po-
večanju znaša 1.614,605.000 SIT.

Osnovni kapital je razdeljen na
1,614.605 navadnih imenskih delnic v no-
minalni vrednosti 1.000 SIT za delnico.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene kot jih določa 240. člen
zakona o gospodarskih družbah, ki pri če-
mer nominalni znesek delnic v skladu ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.

5. Seznanitev skupščine z odstopom člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

6. Pogoji za udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi.

Glasovalno pravico 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 del-
ničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj
51% osnovnega kapitala. Če skupščina ob
prvem sklicu ne doseže sklepčnosti, bo po-
novni sklic skupščine istega dne čez eno uro
z enakim dnevnim redom. Skupščina bo ve-
ljavno odločala, če bo ob ponovnem sklicu
prisotnih 15% glasov vseh delničarjev.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 15 ure.

Rašica d.d.,
uprava

Št. 6/4 Ob-33834
Na podlagi 40. člena statuta javnega

podjetja Telekom Slovenije, d. d., uprava
vabi delničarje na

3. sejo
skupščine Telekoma Slovenije, d. d.,

ki bo v četrtek, 21. septembra 2000, s
pričetkom ob 12. uri v dvorani poslovne
stavbe Smelt, Dunajska c. 160, v Ljubljani.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenujejo organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Leopold F. Peklar,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Košir in Jože Bajuk.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Dušica Berden.

2. Seznanitev z letnim poročilom za po-
slovno  leto 1999 in sprejem sklepa o upo-
rabi in razdelitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi in razdelitvi dobička, in sicer: za
izplačilo dividend za poslovno leto 1999 se
nameni 2.025,998.180 SIT oziroma 310
SIT bruto na delnico.

Vir za izplačilo je čisti dobiček z revalori-
zacijskim popravkom leta 1995 v višini
76,173.900 SIT, leta 1996 v višini
612,415.873,69 SIT ter v višini
1.337,408.406,31 SIT leta 1997.

50% čistega dobička leta 1999 v višini
3.949,447.962,54 SIT ostane nerazpore-
jeno.

Dividende se delničarjem izplačajo v roku
60 dni po končani skupščini v nerevalorizira-
nem znesku, in sicer po stanju vpisov v del-
niško knjigo 2 dni po dnevu seje skupščine.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja podjetja za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska družba, KPMG
Slovenija, d.o.o.

Udeležba na skupščini in glasovanje.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Ci-
galetova 15, Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino bo na vo-

ljo na sedežu podjetja vsak delovni dan po
objavi sklica skupščine do 21. 9. 2000 od
10. do 12. ure v sobi št. 001.

Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Telekom Slovenije, d.d.,
uprava

Ob-33835
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz d.d. Kočevje sklicujem

5. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,

ki bo v sredo 20. septembra 2000, s
pričetkom ob 14. uri, na sedežu družbe,
Ob Mahovniški c. 11 v Kočevju, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 1999 z razpo-

reditvijo dobička in načrtom delovanja dru-
žbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1999, predlagana razporedi-
tev dobička za leto 1999 in načrt delovanja
družbe za leto 2000.

4. Obravnavana poročila revizorja za le-
to 1999.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom revizorja za leto 1999.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska hiša.
6. Nakup in umik lastnih delnic.
a) Predlog sklepa: družba odkupi

27.057 lastnih delnic z namenom umika in
zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi
sedme alineje 240. člena ZGD za kupnino
40,000.000 SIT.

b) Predlog sklepa: na podlagi 347. čle-
na ZGD se osnovni kapital delniške družbe,
ki v nominalni vrednosti znaša 67,644.000
SIT, zmanjša za nominalno vrednost
27,057.000 SIT z umikom 27.057 delnic,
tako da po umiku znaša v nominalni vredno-
sti 40,587.000 SIT, ki bo razdeljen v
40.587 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT na eno delnico. Razlog zmanjša-
nja je prevelik obsega osnovnega kapitala
glede na obseg dejavnosti s tem povezano
nižjo donostnostjo osnovnega kapitala.

c) Predlog sklepa: sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala se prijavi v sodni regi-
ster.

d) Predlog sklepa: upnikom, katerih ter-
jatve za nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodnem
registru, se da zavarovanje, če terjatev v
šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor v
tem času ne bi bili poplačani.

7. Sprememba statuta delniške družbe.
a) Predlog sklepa: osnovni kapital dru-

žbe znaša v nominalni vrednosti
40,587.000 SIT in je razdeljen v 40.587
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za
eno delnico.

b) Predlog sklepa: nadzorni svet šteje tri
člane in sicer dva zastopnika lastnikov in
enega zastopnika zaposlenih.

c) Predlog sklepa: sprejme se čistopis
statuta.

8. Razrešitev in mnenje novega nadzor-
nega sveta.

a) Predlog sklepa: razreši se stari nad-
zorni svet.

b) Predlog sklepa: sprejme se predlaga-
ni nadzorni svet.

9. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejemajo se predla-
gane nagrade članom nadzornega sveta.

10. Imenovanje revizijske hiše za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
revizijska hiša.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi dru-
žbe vsak delavnik v času od 13. do 14. ure.

Pravica udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,

njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 3 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udele-
žbo. Udeležba se prijavi v splošni službi dru-
žbe v Kočevju, Ob Mahovniški c. 11.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno z dvigom rok.

Pozivamo udeležence, da se javijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno in s priporo-
čeno pošiljko pošljejo v 7 dneh od dne ob-
jave sklica ter s tem omogočijo upravi in
nadzornem svetu pravočasno pripravo nju-
nih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gramiz, d.d., Kočevje,
uprava družbe,

Brane Oberč

Ob-33837
Na podlagi 7.3. točke statuta Maribor-

ske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, Maribor, uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor d.d.,

ki bo 27. 9. 2000 ob 15. uri, v Maribor-
ski livarni Maribor, v jedilni hali A, Oreško
nabrežje 9, Maribor, ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc
iz Maribora.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen s po-

slovanjem MLM, d.d. v letu 1999 v višini
668.477 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000

se imenuje družba ITEO-Abeceda, podjetje
za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe Mariborske livarne Ma-
ribor.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe Ma-
riborske livarne Maribor.

Predlagatelj sklepov pod 2., 3. in 5. toč-
ko je uprava, pod točko 4. pa nadzorni svet.
Nadzorni svet je oblikoval k 2., 3. in 5. točki
dnevnega reda pozitivno mnenje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na vpogled v tajništvu družbe
MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in 13.
uro. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica v tajništvu družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoji
za udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic, delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom ali pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava

Št. 1416/00 Ob-33836
Na podlagi člena X/3 statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

VII. redno skupščino
delniške družbe Etiketa-tiskarna, d.d.,

Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v četrtek, 21. septembra 2000 ob

14.30, v poslovnih prostorih na sedežu dru-
žbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev or-

ganov, imenovanje notarja, ugotovitev sklep-
čnosti in sprejem dnevnega reda.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
1999 z računovodskimi izkazi, mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
5. Razrešitev in imenovanje člana nad-

zornega sveta.
6. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta družbe.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlogi sklepov: uprava družbe in nad-

zorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine naslednje skle-
pe:

Sklep k točki 1: sprejme se predlog za
imenovanje organov skupščine in dnevni red
skupščine.

Sklep k točki 2: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1999 z računovodskimi
izkazi na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

Sklep k točki 3: skupščina sprejema pre-
dlog za ugotovitev in delitev dobička družbe
za leto 1999:

– čisti dobiček po revidiranem zaključ-
nem računu znaša 32,555.897,17 SIT, pre-
ostanek revalorizacije iz preteklih let
2,693.548,88 SIT;

– skupščina sprejme predlog, da se
16,000.000 SIT nameni za izplačilo divi-
dend 19,249.446,05 SIT ostane nerazpo-
rejeno;

– nerazporejeni dobiček poslovnega leta
1998 ostane nerazdeljen zaradi olajšav pri
davku iz dobička.

Čisti dobiček se razdeli po predlogu
uprave družbe in sicer se dividende izplača-
jo delničarjem, ki so lastniki delnic družbe
Etiketa, evidentiranih pri Klirinški depotni
družbi, na dan 21. 9. 2000, in sicer v 60-ih
dneh po sprejemu sklepa.

Sklep k točki 4: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta.

Sklep k točki 5: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema tega sklepa raz-
reši članstva v nadzornem svetu Jerina
Franc in se z istim dnem imenuje v nadzorni
svet Novak Zvoneta, z mandatom do izteka
mandata sedanjemu nadzornemu svetu.

Sklep k točki 6: sprejme se sklep, da
članom nadzornega sveta pripada za pripra-
vo in udeležbo na sejah sejnina v višini
60.000 SIT neto za predsednika in 40.000
SIT neto za člane.

Sklep k točki 7: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000 imenuje revi-
zorska hiša Price Waterhouse Coopers,
d.d., Ljubljana.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošto, zaposleni pa pisno
proti podpisu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udele-
žbo najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki na sedežu dru-
žbe. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem v prav-
ni službi na sedežu družbe, vse delovne dni
od 10. do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino.

Morebitne nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo predlaga-
telji vložiti v pisni obliki in obrazložene pri upra-
vi družbe v enem tednu po objavi sklica.

Če je sklic skupščine ob napovedani uri
neuspešen, se skupščina ponovi istega dne
ob 15.30, v istem prostoru. Ob ponovnem
sklicu skupščina odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Etiketa-tiskarna, d.d., Žiri,
uprava,

mag. Jakob Kokalj

Ob-33890
Na podlagi 38.člena statuta družbe Poli-

galant, industrija za predelavo plastičnih mas
d.d. uprava sklicuje

1. redno sejo skupščine
Poligalant, industrija za predelavo

plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 23. 9. 2000 ob 11. uri, v

prostorih Kulturne dvorane v Renčah, Ren-
če št. 17, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delav-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine.

Izvolijo se delavna telesa skupščine-
predsednik in preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-

zornega sveta je predlog sklepa začasne

uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme letno poročilo
za leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

4. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
let 1993 - 1998 in 1999.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: ugotovljena prenesena izguba v vi-
šini 143,699.241,17 SIT in revalorizacijski
popravek izgube v višini 54,554.284,08 SIT
iz let 1993 – 1998 ter ugotovljena izguba v
višini 116,316.143,59 SIT iz leta 1999,
skupaj 314,569.668,84 SIT, se pokrije po
stanju na dan 1. 1. 2000 v višini:

– 64,509.056,75 SIT iz rezerv ,
– 75,724.516,02 SIT iz revalorizacijske-

ga popravka rezerv,
– 174,336.096,07 SIT iz revalorizacij-

skega popravka osnovnega kapitala.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa začasne uprave: skupš-
čina sprejme naslednjo spremembo in do-
polnitev statuta družbe:

Spremeni se 38. člen statuta in pravilno
glasi:

»Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Uradnem listu RS.
Dnevni red zasedanja skupščine in predlogi
za sprejemanje sklepov ter kraj in čas seje
se v sklicu obvezno objavi.

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu dolo-
či, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini, da delničar, ki je imetnik imen-
skih delnic vsaj tri dni pred sejo skupščine
pisno napove svojo udeležbo na skupščini,
v nasprotnem primeru izgubi pravico ude-
ležbe na skupščini in glasovalno pravico.«

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

6. Obravnava poslovnega načrta družbe
za srednjeročno obdobje.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: skupščina sprejme poslovni načrt
družbe za srednjeročno obdobje v predlo-
ženem besedilu.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednja člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev:

1. Budin Peter,
2. Lasič Marjan.

Skupščina se seznani, da je bil za pred-
stavnika delavcev v nadzorni svet izvoljen
Gregorič Franko.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 15.000 SIT neto za
člana in 20.000 SIT neto za predsednika.
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9. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta je: za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 skupščina imenuje Podbor-
šek,k.d., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Poligalant, d.d., Volčja Draga
začasna uprava:

Bojan Gregorič, inž.

Ob-33894
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.,

sklicuje

5. zasedanje skupščine
družbe Investbiro Koper, d.d.,

ki bo dne 22. 9. 2000 ob 16.30 na
upravi družbe v Kopru, Trg Brolo 12 z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje predsednik
skupščine in verifikacijska komisija.

Zasedanje skupščine se udeležuje vab-
ljena notarka Nevenka Kovačič.

3. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la uprave za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
predlog mnenja nadzornega sveta se potrdi
revidirano letno poročilo za leto 1999 v pre-
dlaganem besedilu.

4. Predlog kritja izgube.
Na predlog uprave in na podlagi mnenja

nadzornega sveta ostane izguba iz leta 1999
v višini 46,828.516,36 nepokrita.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov se na predlog nadzornega sve-

ta za leto 2000 imenuje revizijska družba
ITEO Abeceda, d.o.o.

6. Razrešitev in imanovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na lastno željo se razre-
ši predsednica nadzornega sveta Lucija Mo-
zetič in imenuje član nadzornega sveta po
predlogu.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Investbiro Koper, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe Investbiro
Koper, d.d., s čistopisom po predlogu.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod točkami 1., 2.,

3., 4. in 7. predlagata uprava in nadzorni
svet, predlog sklepa pod točko 5. in 6.
predlaga nadzorni svet.

Gradivo s predlogom sprememb in do-
polnitev statuta za zasedanje skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe vsak delovni dan od 8. do 13. ure
po objavi tega sklica v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so vpisani v delni-
ško knjigo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano.

Delničar je dolžan pisno prijaviti upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi pred zaseda-
njem skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 17.30 v istem
prostoru. Takrat bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Investbiro Koper, d.d., Koper
uprava družbe

direktor
Rado Bedene, univ.dipl.inž.arh.

Št. 25/2000 Ob-33838
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 30. člena statuta Tobač-
ne, d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direk-
tor družbe sklicujem

3. skupščino
Tobačne, d.d., Ljubljana

ki bo 22. 9. 2000 ob 10. uri v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 (reprezentančni
prostori), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, izvoli-
tev predsedujočega skupščine, imenovanje
preštevalcev glasov.

Na skupščini bo prisoten notar Bojan
Podgoršek.

Predlog sklepa uprave: skupščino vodi
g. Bojan Simonič. Za preštevalki glasov se
imenujeta Mateja Stanič - Rudolf in Marija
Goričan.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1999.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se poročilo
o poslovanju Tobačne, d.d., za leto 1999.

3. Zaključni račun in potrditev rezultatov
Tobačne, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepov uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta:

1. Potrjuje se zaključni račun Tobač-
ne, d.d., za leto 1999,

2. Ugotovi se rezultat Tobačne, d.d.,
za leto 1999, ki se razporeja na način, kot
sledi:

a) Revalorizacija prenes. izgube prej-
šnjih let 397.479,32 SIT,

b) Izguba poslovnega leta 1999
204.490,84 SIT,

c) Skupaj izguba 601.970,16 SIT.
Izguba se prenese v naslednje leto.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za leto 2000 se imenuje revi-
zorska družba EOS/Revizija, d.o.o., dru-
žba za revidirane, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Delničarji morajo prijaviti svojo udeležbo
na skupščini družbe vsaj tri dni pred skup-
ščino, pisno na sedež družbe.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 19. 9. 2000.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovni-
ce.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe, v prav-
nem sektorju Tobačne Ljubljana, d.o.o., To-
bačna ulica 5, Ljubljana, pri vodji pravnega
sektorja Ireni Urbanc, vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo direktorju družbe go-
spodu Borisu Luknerju na naslov: Tobačna
Ljubljana, d.o.o., Tobačna ulica 5 - pravni
sektor, Ljubljana, do začetka skupščine.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo zagotov-
ljena sklepčnost, bo nova seja skupščine
22. 9. 2000 ob 11. uri, z istim dnevnim
redom, na kateri se veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Tobačna, družba za
upravljanje, d.d.,

direktor Boris Lukner

Ob-33839
Na podlagi 34. člena statuta delniške

družbe Svila, d.d., Maribor, Ob Dravi 6 skli-
cujem

5. redno skupščino
delniške družbe Svila tekstilna tovarna,

trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 22. 9. 2000 na sedežu dru-

žbe, s pričetkom ob 16. uri, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles
skupščine.
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Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov. Ugotovi se, da je na seji navzoča
vabljena notarka.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la delniške družbe Svila, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
Letno poročilo družbe Svila, d.d., za leto
1999 v predloženi vsebini.

3. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v le-

tu 1999 v znesku 435,033.000 SIT se po-
kriva iz revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala.

4. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina z dnem 22.

9. 2000 razreši članstva v nadzornem svetu
Petra Lobnika, predstavnika kapitala, na
osnovi njegove pisne odstopne izjave z dne
19. 6. 2000.

Za novega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika kapitala, se izvoli Jože Dover.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Svi-

la, d.d., za poslovno leto 2000 se imenuje
revizijska družba PriceWaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana.

6. Sejnine
Predlog sklepa:
Skupščina določi za leto 2000 članom

nadzornega sveta sejnine
– člani nadzornega sveta 30.000 SIT ne-

to po seji,
– predsednik nadzornega sveta 40.000

SIT neto po seji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pogoj za udeležbo na skupščini je
pisna prijava udeležbe, ki mora biti predlo-
žena v službo splošne administracije dru-
žbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica dalje pa do vključno zasedanja skup-
ščine med 12. in 13. uro. Vsak morebiten
nasprotni predlog delničarjev mora biti razlo-
žen in v pisni obliki v ovojnici z oznako “skup-
ščina - nasprotni predlog” predložen upravi
družbe v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi isti dan ob 16.30 na se-
dežu družbe. Na ponovnem sklicu bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Svila, d.d.,
direktorica

mag. Lijana Kocbek, univ.dipl.inž.

Št. 35/2000 Ob-33913
Na podlagi 3. odstavka XIV. točke statu-

ta delniške družbe TP Rožca, d.d. Jese-
nice, sklicujem

4. skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v sredo 20. septembra 2000 s
pričetkom ob 13. uri v na sedežu družbe

Jesenice, Titova 16 , z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov.

Skupščini prisostvuje  notar Krainer Sta-
ne iz Radovljice.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli odvetnico Ferjan Simono.

Za prešetevalko glasov se izvoli Kus Ne-
venko.

2. Odločanje  o pripojitvi k družbi Mer-
cator Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d.,
Škofja Loka.

Predlog sklepa:
a) Sprejme se odločitev o pripojitvi druž-

be TP Rožca, trgovsko podjetje, d.d., Jese-
nice, k družbi Mercator Gorenjska, trgov-
sko podjetje, d.d., Škofja Loka.

b) Potrdi se predlagana pogodba o pri-
pojitvi družbe TP Rožca, trgovsko podjetje,
d.d., Jesenice, Titova 16, k družbi Merca-
tor Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d., Škof-
ja Loka, Kidričeva cesta 54.

c) Upravo družbe se zadolži , da izvede
vpis  sprememb v sodnem registru.

Informacija  delničarjem:
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 20. 9. 2000 ob

13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
na skliče za isti dan, 20. 9. 2000 ob 14. uri.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti najkasneje tri dni pred
skupščino. Delničarje naprošamo, da 1 uro
pred začetkom skupščine uredijo formalno-
sti v zvezi z udeležbo.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so na dan 31. 8. 2000 vpisani v
delniško knjigo družbe oziroma njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma
pooblaščence naprošamo, da pooblastila do-
stavijo najkasneje tri dni pred skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, C. m. Tita 16, vsak
delovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica od 10. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov in dopolnilnih
predlogov

Delničarje prosimo, da svoje protipred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi vlo-
žijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednje-
ga delovnega dne od dneva objave sklica.
Protipredlogi in dopolnilni predlogi se vla-
gajo priporočeno po pošti ali neposredno
na sedežu družbe.

TP Rožca, d.d., Jesenice
uprava - direktor

Ob-33941
Uprava družbe Avtotehna d.d. na podla-

gi 59. člena statuta družbe sklicuje

12. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna

d.d.,
ki bo v sredo, dne 20. septembra 2000

ob 14. uri v prostorih Kulturnega doma
Španski borci na Zaloški c. 61 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št.1: v delovno predseds-

tvo 12. zasedanja skupščine delničarjev Av-
totehne, d.d., se izvolijo poleg Štefana
Krajnca, ki je predsednik po funkciji kot
predsednik nadzornega sveta še:

– Saša Faganel Ilčenko - članica,
– Marjan Kolenbrand - član.
V verifikacijsko komisijo 12. zasedanja

skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se
izvolijo:

– Majda Česnik - predsednica,
– Kapus Aleksander - član,
– Zdravko Sančanin - član.
2. Sprejem letnega poročila.
– poročilo uprave Avtotehne, d.d., o po-

slovanju družb skupine Avtotehna v letu
1999,

– mnenje nadzornega sveta Avtotehne
d.d.,

– konsolidirani letni obračun družb sku-
pine Avtotehna za leto 1999.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družb skupine Avto-
tehna v letu 1999.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa št. 3: ugotovi se čisti

dobiček družbe Avtotehna, d.d., za poslov-
no leto 1999 v višini 503,221.022,73 SIT.
Po izvršeni konsolidaciji znaša čisti dobiček
družb Skupine Avtotehna (delež, ki pripada
skupini Avtotehna) 441,653.000 SIT.

Dobiček Avtotehne d.d. iz leta 1999 v
višini 503,221.022,73 SIT v celoti ostane
nerazporejen.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividende 300 SIT
bruto na navadno delnico, na prednostno
udeležbeno delnico pa v skladu s statutom.
Na dividendi participirajo vse delnice razen
lastnih delnic po stanju na dan zasedanja
skupščine. Uprava na podlagi stanja v del-
niški knjigi na dan zasedanja skupščine ugo-
tovi skupni  znesek, ki se nameni za izplačilo
dividend.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščenega

revizorja letnih računovodskih izkazov za le-
to 2000 se imenuje družba Podboršek Re-
vizijska družba k.d.

5. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa št. 5: za nadomestnega
člana nadzornega sveta se imenuje Škra-
bec Stanislav Mihael. Mandat nadomestne-
ga člana nadzornega sveta traja do 23. 9.
2002.

6. Informacija o zaključku sodnih postop-
kov v zvezi z ugotovitvami revizijskega orga-
na glede lastninjenja Avtotehne, d.d.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175 od dneva objave tega sklica dalje
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s 1. odstavkom
61. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z 2. odstav-
kom 61. člena statuta družbe veljavno spre-
jemala odločitve ne glede na število prisot-
nih glasov.

Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem skupš-
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čine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo
na svoj naslov po stanju v delniški knjigi na
dan objave sklica skupščine v Uradnem li-
stu RS. Navedeno ne velja v primeru organi-
ziranega zbiranja pooblastil, za katerega mo-
ra pooblaščenec predložiti dokumente v
skladu z zakonom o prevzemih (Ur. l. RS,
št. 47/97). Podrobnejša navodila v zvezi z
udeležbo in zastopanjem na skupščini bodo
navedena na obrazcu pooblastila.

Avtotehna, d.d.,
predsednik uprave

Jordan Kocjančič

Ob-34017
Na podlagi določil statuta družbe SKG,

d.d., Kamnik, Steletova 8, Kamnik sklicuje
uprava družbe

5. skupščino
družbe SKG, d.d., Kamnik

ki bo v torek, dne 26. septembra 2000,
ob 13. uri na sedežu družbe v Kamniku,
Steletova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se delovna telesa skup-
ščine: za predsednika Marjan Griljc, za preš-
tevalko glasov Breda Slokan, za notarja Jo-
že Rožman.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1999 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1999.

3. Kritje izgube poslovnega leta 1999.
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta

1999 v višini 15,619.818,59 SIT se krije v
breme rezerv.

4. Razporeditev prenesenega čistega
dobička iz leta 1996, 1997 in 1998.

Predlog sklepa:
– preneseni čisti dobiček iz leta 1996 v

višini 1,489.523,03 SIT,
– preneseni čisti dobiček iz leta 1997 v

višini 4,679.285,26 SIT in
– preneseni čisti dobiček iz leta 1998 v

višini 3,366.561,71 SIT se razporedi za iz-
plačilo dividend lastnikom.

5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta predstavnika delničarjev SKG, d.d.,
Kamnik za dobo 4 let z veljavnostjo od dne
5. 12. 2000 se izvolita:

– Marjan Griljc, univ.dipl.prav., rojen
29. 1. 1954,

– Adrijan Rožič, univ.dipl.ek., rojen 29.
11. 1960.

Skupščina se seznani z izvolitvijo člana
nadzornega sveta, ki ga v nadzorni svet ime-
nuje svet delavcev.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-
čarji morajo svojo udeležbo predhodno pi-
sno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
3 dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina ob času

sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje istaga dne ob 13.30 na istem mestu.
Ob drugem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

SKG, d.d., Kamnik
direktor družbe

Ob-34063
Direktor družbe STP Leasing d.d., Vilhar-

jeva 29, Ljubljana na temelju statuta družbe
in zakona o gospodarskih družbah sklicuje

3. redno letno skupščino
družbe STP Leasing d.d., Vilharjeva 29,

Ljubljana

Skupščina bo v torek, 26. 9. 2000 ob
9. uri v sejni sobi na Vilharjevi 29 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev 3. redne letne skupščine,

ugotovitev navzočnosti zastopanega kapita-
la in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pre-
dlagani dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, notarja in dva preštevalca glasov.

3. Obravnava in sprejem finančnega in
poslovnega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano finančno in poslovno poročilo za
leto 1999.

4. Poročilo nadzornega sveta družbe
STP Leasing d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poroči-
lo nadzornega sveta družbe STP Leasing d.d.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotav-

lja en glas na skupščini družbe. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji ali pooblaščeni
zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo družbi vsaj 3 dni pred skupščino. Če
na seji skupščine ne bo dosežena sklep-
čnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
26. 9. 2000 ob 10. uri na istem kraju. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala. Gradivo za za-
sedanje skupščine je na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu družbe vsak delavnik med
10. in 11. uro od 21. 8. 2000 dalje.

STP Leasing d.d.
direktor družbe

Št. 6-2000 Ob-34067
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
Hardek 21 c, 2270 Ormož, vabi uprava
delničarje na

6. redno skupščino družbe
Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 9. 2000 na

sedežu družbe Hardek 21 c, Ormož, s pri-
četkom ob 10. uri ter predlaga naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov družbe.

Predlog sklepa uprave:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: Hriberšek Ludvik,
– preštevalca glasov: Švegl Hilda in Šve-

tak Ana,

– notar: na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 1999 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se revi-

dirano letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1999.

3. Sklepanje o uporabi in razdelitvi čiste-
ga dobička za leto 1999.

Predlog sklepa uprave: čisti dobiček iz
poslovnega leta 1999 v višini
31,666.852,83 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa uprave: za revizorja ra-
čunovodskih izkazov za poslovno leto 2000
se imenuje revizijsko družbo: Prelog & Si-
mam Revizija in drugi k.d., Osojnikova ce-
sta 3, 2250 Ptuj.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega razmer-
ja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe in ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som potrdijo prisotnost na skupščini in pre-
vzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom
iz registrskega sodišča.

Gradivo: gradivo za skupščino je na vpo-
gled vsak delovni dan na sedežu družbe pri
Milki Vočanec od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda, za katere
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica priporočeno ali
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor. Po odmoru se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Komunalno podjetje Ormož, d.d.,
uprava

Nasprotni predlog

Št. 1874/2000 Ob-33832
Na podlagi 288. člena ZGD začasna

uprava družbe Gozdno gospodarstvo Na-
zarje, d.d., Savinjska cesta 4, 3331 Na-
zarje, v zvezi s 1. sejo skupščine družbe, ki
bo dne 30. 8. 2000 objavlja

nasprotni predlog
k 2. točki dnevnega reda skupščine -

sprejem Poslovnika o delu skupščine, ki ga
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je podala Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana
in sicer:

Ne sprejme se poslovnik o delu skupšči-
ne v besedilu, kot ga je predlagala uprava,
temveč s spremembami, kot sledi:

1. Črta se drugi odstavek 4. člena po-
slovnika.

2. Spremeni se drugi odstavek 10. čle-
na poslovnika.

3. Spremeni se četrti odstavek 11. čle-
na poslovnika.

4. Spremeni se 13. člen poslovnika.
5. Črta se 15. člen poslovnika.
6. Dopolni se 20. člen Poslovnika.
7. V drugem odstavku 13. člena Poslov-

nika se beseda “veljavnost” nadomesti z be-
sedo “sprejem”.

8. Črta se drugi odstavek 23. člena
poslovnika.

9. Spremeni se besedilo 28. člena
poslovnika.

Obrazložitev: s predlaganimi spremem-
bami se Poslovnik uskladi z določili ZGD
oziroma tolmačenjem le-tega.

Stališče začasne uprave: začasna upra-
va Gozdnega gospodarstva Nazarje, d.d.,
se s predlaganim nasprotnim predlogom v
celoti strinja.

Vse spremembe in dopolnitve (z obraz-
ložitvijo) se nahajajo v kompletu gradiva za
1. skupščino, ki je na vpogled na sedežu
družbe vsak delovnik od ponedeljka do pet-
ka od 9. do 12. ure.

Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.,
začasna uprava

Milan Cajner, univ.dipl.inž.gozd.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-26/00-5 Ob-34006
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 18.
7. 2000 (vloga je bila dopolnjena 31. 7.
2000) izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij Rexel
S.A., 25 Rue de Clichy, Pariz, Francija
in Elektronabava, specializirana trgovi-
na z električnimi materiali d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic družbe Elektrona-
bava d.d. s strani podjetja Rexel S.A.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega
trga trgovine na debelo z elektromateria-
lom, ni izkazan resen sum, da bi bila kon-
centracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili kon-

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-33902
Ime javnega glasila: Radio Tednik.
Izdajatelj: Radio Tednik, Raičeva 6,

2250 Ptuj.
Družbo Radio Tednik, d.o.o., Ptuj, uprav-

lja 33 družbenikov, od katerih ima 30%
upravljalski delež Infond – Zlat, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kra-
igherja 5, 2000 Maribor.

Organ upravljanja je skupščina družbe-
nikov.

Viri financiranja za leto 1999:
– 35% komercialne objave na Radiu Ptuj,
– 34% naročnina in prodaja Tednika,
– 27% oglasi v časopisu,
– 4% ostali prihodki (prireditve, izdelava

kaset).

kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Št. 466-732/2000 Ob-33845
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

1000 Ljubljana objavlja

javno dražbo
za menjavo naslednjih nepremičnin

1. Predmet razpisa je zbiranje ponudb
za menjavo naslednjih stanovanj, ki so last
Mestne občine Ljubljana:

– garsonjera v izmeri 30,27 m2, št.
17/6 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Vo-
dovodna 3A, prometna vrednost
7,234.303 SIT;

– enosobno stanovanje v izmeri 41,86
m2, št. 12 v II. nadstropju stanovanjske stav-
be v Ljubljani, Krivec 4, prometna vrednost
10,529.014 SIT;

– garsonjera v izmeri 30,86 m2, št. 4 v
pritličju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Bra-
tovševa ploščad 26, prometna vrednost
7,134.712 SIT;

– garsonjera v izmeri 25,06 m2, št. 8/I
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova
68, prometna vrednost 5,263.817 SIT.

2. Namen razpisa je pridobiti v zame-
njavo takoj vseljiva primerna stanovanja za
razreševanje stanovanjskih potreb upravi-
čencev iz socialnega razpisa in sicer za
garsonjero iz prve alinee pod točko 1. eno-
sobno stanovanje s kabinetom, za stanova-
nje iz druge alinee točke 1. enoinpolsobno
stanovanje kvadrature ca. 50 m2, za garso-
njero iz tretje alinee točke 1. garsonjero

približno enake velikosti ter za garsonjero iz
četrte alinee točke 1. drugo garsonjero pri-
bližno enake velikosti.

3. Na podlagi tega razpisa bo opravljena
pisna javna dražba z izbiro najugodnejšega
ponudnika. Informacije glede podrobnejših
pogojev zamenjave ter glede ogleda pred-
meta dražbe lahko interesenti dobijo na Me-
stni občini Ljubljana, Oddelek za stanovanj-
sko gospodarstvo, telefon 306-14-11 - Maj-
da Frankovič ali osebno na Zarnikovi 3, Ljub-
ljana, soba 215/II.

4. Pisne ponudbe morajo vsebovati opis
stanovanja, ki ponuja v zamenjavo s pro-
metno vrednostjo stanovanja, ki jo mora iz-
delati zapriseženi sodni cenilec ali drug po-
oblaščeni cenilec, razloge za zamenjavo,
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov in
zapadlih obveznosti do svojih upnikov iz na-
slova uporabe stanovanja ter znesek dopla-
čila v primeru, če je stanovanje, ki ga ponu-
dnik ponuja v zamenjavo manj vredno od
stanovanja, ki je predmet dražbe.

5. Rok za prijavo na ta razpis in oddajo
pisnih ponudb je 15 dni od objave tega raz-
pisa. Ponudniki morajo pisno ponudbo od-
dati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za stanovanjsko
gospodarstvo, Ljubljana, Zarnikova 3 z ozna-
ko: “javna dražba za menjavo”. Izbiro bo opra-
vila posebna komisija v roku 10 dni po pote-
ku roka za prijavo. Prednost pri izbiri imajo
ponudniki, ki bodo ponudili v zamenjavo za
potrebe občine najprimernejše takoj vseljivo
stanovanje v neposredni soseščini, nato tisti,
ki bodo izkazali posebne zdravstvene in soci-
alne razloge za zamenjavo in končno ponu-
dniki, ki bodo v primeru nižje vrednosti svoje-
ga stanovanja ponudili višji znesek razlike od
vrednosti obeh stanovanj. Izbira bo opravlje-
na na podlagi pisnih ponudb. Nepopolne vlo-
ge se izločijo in se ne upoštevajo pri izbiri. O
izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku
8 dni po izbiri.

6. Ponudniki morajo v razpisnem roku
položiti kavcijo v višini 100.000 SIT na žiro
račun 50100-849-897237 MOL - najemni-
ne z navedbo “kavcija za javno dražbo”. Kav-
cija se uspelemu dražitelju obračuna pri mo-
rebitnem plačilu razlike oz. vrne, kar velja
tudi za neuspele dražitelje.

7. Z izbranimi ponudniki se sklene me-
njalna pogodba najkasneje v 15. delovnih
dneh po opravljeni dražbi. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku, ni
upravičen do vračila kavcije. Vsi stroški v
zvezi s postopkom menjave, davek na pro-
met nepremičnin, takse za overovitev pod-
pisov ter stroški z.k. ureditve bremenijo iz-
brane ponudnike.

Mestna občina Ljubljana

Št. 006-05-1/2000-2105 Ob-33843
Na podlagi 3. odstavka 8. člena zakona o

volilni kampanji (Ur. l. RS, št. 62/94 in
17/97), Mestna občina Novo mesto objavlja

pogoje
za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za izvedbo volilne

kampanje za redne volitve v Državni
zbor

I. Brezplačna uporaba panojev
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena

zakona o volilni kampanji bo vsakemu orga-
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nizatorju volilne kampanje na razpolago
brezplačni pano na razširjenem pločniku ob
cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem
mestu.

2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu
organizatorju volilne kampanje na podlagi
pisnega zahtevka, naslovljenega na Mestno
občino Novo mesto, Sekretariat za komu-
nalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta
1, po vrstnem redu prejetih vlog, začenši
od križišča Seidlove in Ljubljanske ceste
levo v smeri vzdolž Seidlove ceste.

3. Organizator volilne kampanje bo na
dodeljeni pano lahko sam nameščal plakate
in skrbel za urejenost in zglednost panoja.

4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja
volilne kampanje izpisano ime organizatorja
volilne kampanje.

5. V pisnem zahtevku za dodelitev pano-
ja mora biti navedeno ime osebe, ki bo od-
govorna za urejenost panoja.

II. Uporaba drugih panojev
1. V Mestni občini Novo mesto ureja po-

dročje plakatiranja in obveščanja odlok o
plakatiranju in obveščanju (Ur. l. RS št.
31/96), po katerem izvajajo plakatiranje in
obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:

A. na javnih obvestilnih mestih:
– JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,

Podbevškova ulica, Novo mesto,
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA, d.o.o., Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 1, Novo mesto,
– Konvikt, d.o.o., Novo mesto, Šolska

ulica 6, Novo mesto,
– Interflash, d.o.o., Trebnje, Cesta Gub-

čeve brigade 28.
C. s transparenti
– NOUA, d.o.o., Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 1, Novo mesto,
– Konvikt, d.o.o., Novo mesto, Šolska

ulica 6, Novo mesto.
D. na panojih na drogovih javne razsvet-

ljave
– Sporti, d.o.o., Novo mesto, Košenice

83, Novo mesto.
Vsi navedeni izvajalci so  po odloku zave-

zani urediti oziroma zagotoviti vsem zaintere-
siranim, še zlasti političnim strankam v času
volilne kampanje, približno enake pogoje za
plakatiranje (11. člen, 17. člen odloka).

3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s
trajnimi oglasnimi panoji oziroma površina-
mi, so pa tudi  pooblaščeni za urejanje do-
datnih obvestilnih mest.

4. Za uporabo panojev oziroma obvestil-
nih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre
obveznost plačila komunalne takse Mestni
občini Novo mesto in neposredno plačilo
stroškov izvajalcev  za uporabo panojev in
za  nameščanje plakatov.

5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest
izvajalcev pod B, C in D določajo izvajalci
sami, Mestni občini Novo mesto pa so dolž-
ni odvesti komunalno takso.

6. Za uporabo javnih obvestilnih mest (iz-
vajalca pod A) izvajalec zaračunava stroške
za nameščanje plakatov, Mestna občina No-
vo mesto pa naknadno, na podlagi podat-
kov izvajalca, odmeri komunalno takso z od-
ločbo po Odloku o komunalni taksi v občini
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 60/93).

7. Plakatiranje izven stalnih in urejenih
dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor
tudi druge oblike posredovanja obvestil -

naprimer propagandnega gradiva, (brošu-
re, letaki, ipd.)  uvršča odlok o plakatiranju
(5. člen) med tako imenovane mobilne obli-
ke posredovanja obvestil, ki ravno tako pod-
ležejo obveznosti plačila komunalne takse.
Le-to odmeri Sekretariat za okolje, prostor
in komunalne zadeve uprave Mestne obči-
ne Novo mesto (26. člen odloka o plakatira-
nju) na podlagi vloge oziroma podatkov, zah-
tevanih v 22. členu odloka o plakatiranju,
kar je skladno z določili 2. odstavka 9. čle-
na zakona o volilni kampanji.

Mestna občina Novo mesto

Ob-33897
Župan Občine Mengeš na podlagi 8. čle-

na zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št.
62/94 in 17/97) in 14. in 45. člena statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99) objavlja

pogoje
za pridobitev pravice do uporabe

plakatnih mest
1. Občina Mengeš ponuja organizator-

jem volilne kampanje za volitve v državni
zbor (v nadaljevanju: organizatorji) nasled-
nje vrste oglaševanja:

– največ 4 plakatna mesta na drogovih
javne razsvetljave na Slovenski cesti, Pre-
šernovi cesti, Gorenjski cesti in Kamniški
cesti (za plakatnike velikosti 100cm ×
170cm),

– največ 2 plakata na posameznem okro-
glem oglasnem stebru (za plakate velikosti
70 cm × 100 cm) na 6 mestih,

– samostoječe panoje (velikost 100 cm
× 200 cm) na 5 mestih.

Organizator volilne kampanje organizira
in plača stroške izdelave, namestitve in od-
stranitve plakatov na drogovih javne razsvet-
ljave in okroglih oglasnih stebrih. Za posta-
vitev samostoječih panojev poskrbi organi-
zator sam. V primeru večjega števila organi-
zatorjev si pridržujemo pravico zmanjšati
število plakatnih mest.

3. Organizatorji volilne kampanje v vlogi
navedejo za vsako vrsto oglaševanja število
plakatnih mest.

4. Vloge morajo prispeti v vložišče Obči-
ne Mengeš, najkasneje do ponedeljka 11.
9. 2000 do 13. ure, v zaprti kuverti na
naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, s pripisom »DZ 2000«.

5. Javno žrebanje za izbor mest za posa-
mezne organizatorje bo 11. 9. 2000 ob 14.
uri, v sejni sobi Občine Mengeš.

Občina Mengeš

Št. 006-05/00 Ob-34105
Občina Kidričevo na podlagi 8. člena

zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS, št.
62/94 in 17/97) in v skladu z 35. členom
statuta Občine Kidričevo (Ur. l. RS, št.
52/99 in 98/99) župan Občine Kidričevo
objavlja

plakatna mesta
za redne volitve poslancev

v državni zbor
1. S to objavo se podrobneje ureja na-

čin in pogoji oglaševanja (plakatiranja) in
nameščanja panojev za čas volilne kampa-
nje za redne volitve poslancev v državni
zbor.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 56/200 S-34143
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 56/2000 sklep z
dne 17. 7. 2000:

I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: KORS Konfekcija obla-
čil, d.d., Rogaška Slatina, Prvomajska
29, Rogaška Slatina, in njegovimi upniki.

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

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

2. Občina Kidričevo ponuja organizator-
jem volilne kampanje (v nadaljnjem besedi-
lu: organizatorjem) naslednje vrste oglasnih
mest:

– stalne samostojne stoječe table,
– prenosne table (panoji).
Na obstoječih mestih (tablah) je dovolje-

no namestiti le en plakat največje velikosti
594 × 841 mm (format A1).

3. Oglasna mesta bodo enakomerno raz-
porejena po celotnem volilnem območju
Občine Kidričevo.

4. Plakatiranje v Občini Kidričevo izvaja
družba Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10,
2325 Kidričevo.

Kontaktna oseba je Janez Kostanjevec,
tel. 02/796-97-91.

5. Organizatorji morajo poslati vloge naj-
kasneje do 31. 8. 2000 na družbo Revital,
d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo, z
oznako “Volilna kampanja“.

6. Družba Revital, d.o.o., Tovarniška c.
10, 2325 Kidričevo zbere vloge organiza-
torjev in na podlagi načela enakopravnosti
za vsakega organizatorja določi enako šte-
vilo oglasnih mest.

7. Plakatiranje izven določenih oglasnih
mest se opravlja v soglasju z lastnikom ozi-
roma upravljalcem stavb, drugih objektov ali
zemljišč.

Za plakatiranje zunaj plakatnih mest je po-
trebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ na
zahtevo organizatorja volilne kampanje.

8. Plakatiranje bo organizatorjem omo-
gočeno do dne, ko bo organizator predložil
odločbo volilne komisije o potrditvi kandida-
ture.

9. Organizatorji volilne kampanje morajo
najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja
odstraniti vse svoje plakate in druga volilna
propagandna sporočila s plakatnih mest iz
drugega odstavka 8. člena in iz 9. člena
zakona o volilni kampanji.

Občina Kidričevo
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Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (17.
7. 2000). Upniki, katerih terjatve se obre-
stujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle
obresti (pogodbene in zamudne), obraču-
nane do dneva začetka postopka.

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

III. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Kos Tomaž, univ.dipl.ekon., Spod-
nje Gorče 8, Braslovče.

V. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

1. Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje,
2. TVI Majšperk, d.d., Breg 8, Majšperk,
3. Intereuropa Koper, d.d., Filiala Celje,

Kidričeva 38, Celje,
4. Kors Posebne storitve, d.o.o., Prvo-

majska 29, Rogaška Slatina,
5. Juršič Zofija, Irje 30/b, Rogaška Sla-

tina, kot predstavnica delavcev.
VI. Oklic o začetku postopka prisilne po-

ravnave je bil nabit na oglasno desko dne
17. 7. 2000.

VII. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 2,300.000 SIT na žiro račun
Okrožnega sodišča v Celju št. 50700-696-
250, sklic št. 5-56-2000, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Kostić Rudolf s.p., Glavarjeva 49, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no: UREJANJE PARKOV IN NASADOV TER
OSKRBOVANJE INTERIERI - EKSTERIERI,
Rudolf Kostić s.p., Pot na Fužine 13, LJUB-
LJANA. gny-32472

Stekić Milorad, Ulica Sergeja Mašere 7,
Koper - Capodistria, štampiljko pravokotne
oblike z vsebino: KP 58 - 39H, AVTOPRE-
VOZNIŠTVO, STEKIĆ MILORAD s.p., S. Ma-
šere 7, KOPER (SLO), Tel.: 066/282-745,
GSM: 041 681 788. gnt-32527

Priglasitveni list

Gantar Riko, Riharjeva ulica 28, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.

28-2613/97, izdan dne 1. 1. 1998.
gnb-32695

Hrvatin Ljudmila, Prisoje 7/b, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016364/0136/00-27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gni-32688

Kokol Andrej, Žikarce 75, Zgornja Kore-
na, priglasitveni list, opravilna št.
064-5191/97, izdan dne 20. 1. 2000.
gnm-32584

Rozman Marija, Krakovski nasip 14,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-0765/94, izdan dne 20. 5. 1994.
gnu-32576

Sila Jernej, Slakova 11, Trebnje, prigla-
sitveni list, opravilna št. 057-0701/98.
gnp-32585

Šramel Anton, Dvor 6/a, Šmarje pri Jel-
šah, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
042670-0163-00-64-1995. gne-32442

Potne listine

Ademović Sido, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 877940, izdala UE
Ljubljana. gnr-32629

Agnič Domen, Dolenjska cesta 369,
Ljubljana, potni list, št. AA 313326, izdala
UE Ljubljana. gnn-32658

Ažman Bojana, Vrhovci, Cesta I/2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 588148, izdala UE
Ljubljana. gnu-32551

Ažman Vojko, Vrhovci, Cesta I/2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 588147, izdala UE
Ljubljana. gnv-32550

Babalija Mirza, Ljubljanska 25/b, Mari-
bor, potni list, št. BA 945193, izdala UE
Maribor. gng-32440

Babalija Sejka, Ljubljanska 25/b, Mari-
bor, potni list, št. BA 296486, izdala UE
Maribor. gnh-32439

Balažic Jana, Gomilica 118, Turnišče,
potni list, št. BA 815671, izdala UE Lenda-
va. gny-32501

Batar Duško, Ulica Juleta Gabrovška 21,
Kranj, potni list, št. BA 801037, izdala UE
Kranj. gnz-32671

Beganović Jasmin, Naselje na šahtu 15,
Kisovec, potni list, št. BA 550850, izdala
UE Zagorje ob Savi. gns-32778

Belehar Gabrijela, Luznarjeva ulica 6,
Kranj, potni list, št. AA 87949, izdala UE
Kranj. gne-32767

Berce Boštjan, Vrtojba, Gramozna pot
11, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
811208, izdala UE Nova Gorica.
gnq-32455

Božič Tašja, Cankarjev drevored 18, Izo-
la - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
109540, izdala UE Izola. gnl-32660

Brezec Danila, Šalara 45, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 401922, izdala UE
Koper. gnj-32662

Brišar Ksenija, Koritnica 21/a, Grahovo
ob Bači, potni list, št. BA 398256, izdala
UE Tolmin. gnu-32451

Čuš Suzana, Ulica Vena Pilona 14, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 135232, izdala UE Koper.
gnm-32459

Ćulibrk Tanja, Bač, ZRJ, potni list, št. BA
693512, izdala UE Kranj. gne-32467

Dim Damjan, Brezovica pri Mirni 33, Mir-
na, potni list, št. BA 807220, izdala UE
Trebnje. gnq-32655

Dintinjana Tomaž, Ulica Goce Delčeva
44, Ljubljana, potni list, št. BA 617333,
izdala UE Ljubljana. gnb-32774

Džinić Jasmin, Cesta 4. julija 60/a, Kr-
ško, potni list, št. BA 696800, izdala UE
Krško. gnd-32518

Fabčič Klementina, Orehovica 20, Pod-
nanos, potni list, št. BA 709276, izdala UE
Ajdovščina. gni-32663

Fekonja Leon, Ivanjkovci 6, Ivanjkovci,
potni list, št. BA 730152, izdala UE Ormož.
gnb-32745

Florjančič Klemen, Rožna 9, Cerkno,
potni list, št. BA 731375, izdala UE Idrija.
gnl-32435

G******  T**,  S*********  ulica 33,  Ljub-
ljana, potni list, št. BA 636549, izdala UE
Ljubljana. gnr-32679

Godnik Borut, Kostanjevica na Krasu
29/a, Kostanjevica na Krasu, maloobmejno
prepustnico, št. AI 128084, izdala UE Nova
Gorica. gnr-32454

Grapulin Marija, Cesta Goriške fronte
66, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 66388, izdala UE Nova Go-
rica. gnh-32493

Ipavec Zvonko, Breg 88, Žirovnica, pot-
ni list, št. AA 375190, izdala UE Jesenice,
24. 7. 1992. gny-32772

Ivanec Klemen, Grič, Cesta VII/5, Ribni-
ca, potni list, št. BA 597691, izdala UE
Ribnica. gnk-32765

Jagodic Sebastjan, Zlato polje 3/c,
Kranj, potni list, št. BA 801001, izdala UE
Kranj. gno-32507

Jokić Predrag, Petkovškovo nabrežje
67, Ljubljana, potni list, št. BA 561052,
izdala UE Ljubljana. gnb-32470

Jug Aleksander, Stolovnik 31/a, Bresta-
nica, potni list, št. AA 475065, izdala UE
Krško. gnz-32650

Juvan Janez, Kebetova ulica 18, Kranj,
potni list, št. AA 920685, izdala UE Kranj.
gnb-32770

Kabaši Adem, Agrokombinatska 48,
Ljubljana, potni list, št. BA 477967, izdala
UE Ljubljana. gny-32647

Kljun Franjo, Cesta II/22, Velenje, potni
list, št. AA 67609, izdala UE Velenje.
gnd-32743

Kljun Roškar Erika, Stanetova ulica 2,
Velenje, potni list, št. AA 951950, izdala UE
Velenje. gnf-32741

Klobas Mirko, Celovška cesta 142, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 520425, izdala UE
Ljubljana. gnn-32683

Komljanec Marko, Gradnikova cesta 3,
Bled, potni list, št. AA 132776, izdala UE
Radovljica. gnh-32664

Kostel Mateja, Bercetova ulica 15, Sre-
dišče ob Dravi, potni list, št. BA 730067,
izdala UE Ormož. gnv-32450

Kostić Rudolf, Glavarjeva ulica 49, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 605706, izdala UE
Ljubljana. gnc-32444

Kragelj Nataša, Ulica II. prekomorske bri-
gade 21, Koper - Capodistria, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 3989, izdala UE Ko-
per. gnb-32449
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Krajnc Boštjan, Zabukovica 129/g, Gri-
že, potni list, št. AA 180093, izdala UE Ža-
lec. gnf-32516

Krušec Tomaž, Štula 3, Ljubljana, potni
list, št. AA 461428, izdala UE Ljubljana.
gnd-32618

Lazar Aljoša, Frenkova ulica 3/c, Pobe-
gi, potni list, št. BA 227674, izdala UE Ko-
per. gnn-32458

Ličen Tjaša, Plače 1, Ajdovščina, potni
list, št. AA 722235, izdala UE Ajdovščina.
gnz-32746

Makuc Boštjan, Ajševica 36, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
102315, izdala UE Nova Gorica. gnu-32676

Maninšek Darja, Grinlovška cesta 5,
Kamnik, potni list, št. BA 541444, izdala
UE Kamnik. gne-32567

Marc Sanda, Fizine 15, Portorož - Por-
torose, potni list, št. AA 209282, izdala UE
Piran. gnp-32406

Marc Sanda, Fizine 15, Portorož - Por-
torose, maloobmejno prepustnico, št. AI
17061, izdala UE Piran. gns-32403

Markežič Dario, Jelerji 27, Škofije, potni
list, št. BA 878636, izdala UE Koper.
gng-32665

Munda Jožef, Lancova vas 60, Ptuj, pot-
ni list, št. BA 723925, izdala UE Ptuj.
gny-32622

Noč Miroslav, Na trati 30, Lesce, potni
list, št. BA 65762, izdala UE Radovljica.
gnb-32670

Nonković Maša, Celovška cesta 144,
Ljubljana, potni list, št. AA 215822, izdala
UE Ljubljana. gnr-32754

Novoselnik Jožefa, Ulica B. Kraigherja
26, Kidričevo, potni list, št. BA 264812,
izdala UE Ptuj. gni-32438

Pantelić Goran, Ljubljanska 87, Domža-
le, potni list, št. BA 987767, izdala UE Dom-
žale. gnf-32649

Pečjak Anica, Bučarjeva ulica 6, Škoflji-
ca, potni list, št. AA 769341, izdala UE
Ljubljana. gnl-32785

Pečjak Stanislav, Bučarjeva ulica 6, Ško-
fljica, potni list, št. AA 823483, izdala UE
Ljubljana. gnk-32786

Pinch Zlatka, Špindlerjeva ulica 1, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 582232,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-32720

Ploj Franko, Bevkova ulica 11, Vipava,
potni list, št. BA 555157, izdala UE Ajdov-
ščina. gni-32738

Podržaj Andrej, Bojanji vrh 7, Ivančna
Gorica, potni list, št. AA 430913, izdala UE
Grosuplje. gns-32753

Radikon Dušan, Dolga vas 148/a, Len-
dava - Lendva, potni list, št. BA 715999,
izdala UE Lendava. gnz-32521

Rajgl Jožko, Kozje 45, Kozje, potni list,
št. AA 737609, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnw-32749

Ribič Sašo, Graška cesta 33, Litija, pot-
ni list, št. AA 84725, izdala UE Litija.
gng-32640

Rous Ana Anita, Srednja Bistrica 24,
Črenšovci, potni list, št. BA 815741, izdala
UE Lendava. gns-32553

Rozman Janez, Hraše 36, Smlednik, pot-
ni list, št. AA 145993, izdala UE Ljubljana.
gnd-32643

Rozman Katarina, Staničeva ulica 9/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 785660, dupli-
kat, izdala UE Ljubljana. gnz-32546

Setnikar Primož, Vaše 27/b, Medvode,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 72/2000. gnq-32505

Sever Boris, Hotinjska cesta 16, Oreho-
va vas, potni list, št. BA 744954, izdala UE
Maribor. gnt-32577

Slejko Nataša, Zalošče 6/a, Dornberk,
potni list, št. BA 711287, izdala UE Nova
Gorica. gny-32547

Spruk Simon, Godič 80/c, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 380058, izdala UE Kamnik.
gnn-32737

Stojanovski Aco, Črniče 92, Črniče, pot-
ni list, št. AA 380869, izdala UE Ajdovščina.
gnw-32549

Škrinjar Milan, Oberer Grasweg 3, In-
golstadt, Nemčija, potni list, št. BA 181188,
izdalo MZZ RS 30. 7. 1993. gnl-32560

Šmit Matejka, Zlato polje 4, Lukovica,
potni list, št. BA 967774, izdala UE Domža-
le. gnu-32776

Šukljan Marijan, Generala Levičnika
36/e, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 95892, izdala UE Ko-
per. gnx-32677

Šuljić Tomislav, Peričeva ulica 35, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 66304, izdala UE
Ljubljana. gnk-32661

Tomše Andrej, Stobovska 11/b, Dom-
žale, potni list, št. BA 612598, izdala UE
Domžale. gnq-32680

Tonejec Rok, Bohinjska Bela 129, Bo-
hinjska Bela, potni list, št. BA 882175, iz-
dala UE Radovljica. gnt-32452

Tratar Andrej, Kajuhova ulica 30, Ljublja-
na, potni list, št. AA 451837, izdala UE
Ljubljana. gnf-32466

Trček Anton, Laze pri Borovnici 1, Bo-
rovnica, potni list, št. BA 964328, izdala UE
Vrhnika. gni-32563

Urbančič Janja, Zvezda 1, Ljubljana-Šen-
tvid, potni list, št. AA 932620, izdala UE
Ljubljana. gng-32790

Urbančič Zvonimir, Zvezda 1, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. AA 932621, izdala
UE Ljubljana. gnh-32789

Urbas Rok, Tržaška cesta 6, Logatec,
potni list, št. BA 726535, izdala UE Loga-
tec. gnn-32733

Ušaj Valerija, Prvačina 107, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 25332,
izdala UE Nova Gorica. gnx-32548

Vrhovec Blaž, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 901512, izdala
UE Ljubljana. gnw-32624

Vrhovec Jure, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 948151, izdala
UE Ljubljana. gnz-32621

Vrhovec Marija, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 240097, izdala
UE Ljubljana. gnx-32623

Vrhovec Miha, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 3027, izdala UE
Ljubljana. gnv-32625

Vujinović Željko, Koroška cesta 34, Tr-
žič, potni list, št. BA 676079, izdala UE
Tržič. gnj-32762

Zemljič Karl, Tebegovci 12, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. AA 50994, izdala
UE Gornja Radgona. gnw-32674

Živković Nebojša, Olge Mohorjeve 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 666311, izdala
UE Ljubljana. gnp-32756

Osebne izkaznice

Ajlec Alenka, Tomšičeva 37, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 320711.
gnb-32545

Androjna Mojca, Zalaznikova ulica 10/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312652.
gno-32607

Apih Tomaž, Gerbičeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 342820.
gny-32447

Avšar Jožak, Elerji 31, Škofije, osebno
izkaznico, št. 249979. gnk-32461

Beravs Frančiška, Gasilska 28, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 204941. gnr-32429

Berglez Aleksander, Na Pristavi 23, La-
ško, osebno izkaznico, št. 332355.
gnz-32771

Brank Miha, Brodska 38, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 303652. gnx-32573

Bricelj Zdravko, Kačurjeva 11, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 171272. gnm-32434

Dim Damjan, Brezovica pri Mirni 33, Mir-
na, osebno izkaznico, št. 19303.
gnw-32653

Dolžan Silva, Slovenska cesta 51/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 9772. gne-32542

Fazarinc Mateja, Celjska cesta 22, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 118171.
gny-32497

Grabarac Zoran, Beblerjev trg 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 312510.
gns-32628

Gregorič Vesna, Nadgoriška 31/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 254175.
gnc-32619

Huremović Delija, Famlje 3, Vremski Bri-
tof, osebno izkaznico, št. 248406.
gnf-32641

Ivančič Andreja, Nova vas 31, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 316928. gnq-32780

Jančar Mojca, Kurirska pot 12, Bistrica
ob Dravi, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.72/2000. gnw-32399

Juretič Jože, Trebinjska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 131816. gnb-32795

Jurgec Silvo, Na hribu 4, Poljčane, ose-
bno izkaznico, št. 265491. gny-32672

Kodele Deana, Dolga Poljana 2/l, Vipa-
va, osebno izkaznico, št. 361311.
gng-32540

Kolbezen Valerija, Triglavska 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 101153.
gnq-32605

Konvalinka Katja, Steletova ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 273093.
gny-32797

Koren Katarina, Malo polje 10, Col, ose-
bno izkaznico, št. 267564. gne-32492

Korez Janez, Stoperce 21, Stoperce,
osebno izkaznico, št. 127236. gnc-32769

Kukec Anton, Aljaževa 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 79402. gnj-32612

Kulovic Albin, Jakčeva 20, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 178783. gno-32457

Lampret Janez, Šmartno 22, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
68177. gne-32742

Marinčič Urša, Stari trg 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 284719. gnk-32711

Mitrović Dragica, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 347916.
gnc-32544
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Nedelko Erik, Dolga vas 43/b, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 20954.
gnw-32724

Nonković Maša, Celovška cesta 144,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 391637.
gnn-32758

Novak Sabina, Dalmatinska 45, Maribor,
osebno izkaznico, št. 312297. gnv-32500

Pengov Senečič Alenka, Prisojna 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 14880.
gni-32613

Preskar Žiga, Sadjarska ulica 1, Krško,
osebno izkaznico, št. 246221. gnn-32433

Reš Janez, Vrbnje 21/a, Radovljica, ose-
bno izkaznico, št. 269507. gnj-32462

Sahačić Mersed, XXX. divizije 19/b, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 235702.
gnc-32669

Srdić Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 266223. gnd-32668

Strnad Petra, Vinarje 64, Zgornja Ložni-
ca, osebno izkaznico, št. 27864.
gnf-32766

Šmit Matejka, Zlato polje 4, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 337898. gnv-32775

Špan Mateja, Ilirska ulica 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 263156. gnj-32637

Štefančič Gita, Skorno 36, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 218334.
gnr-32554

Štumf Roman, Jelšane 28, Jelšane, ose-
bno izkaznico, št. 227381. gnk-32611

Urbančič Mateja, Triglavska 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 228814.
gng-32690

Verbuč David, Radegunda 66, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 25962. gnv-32725

Vrbnjak Polona, Boračeva 17, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 126105.
gnc-32744

Vrhovec Marija, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 333188.
gnd-32793

Zakrajšek Nadja, Smelijevo naselje 54,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
213439. gnm-32534

Zanjkovič Samo, Gibina 8, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 339746. gnf-32491

Zavrl Nejc, Peračica 4, Brezje, osebno
izkaznico, št. 202576. gnp-32456

Zupan Aleš, Skorno 38/b, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 303523.
gnq-32555

Željko Slavka, Preloge 21, Mokronog,
osebno izkaznico, št. 160978. gng-32715

Vozniška dovoljenja

Agnič Domen, Dolenjska cesta 369,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1370217, reg. št. 173626,
izdala UE Ljubljana. gnm-32659

Aleksič Marko, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847674, reg. št. 166173, izdala UE
Ljubljana. gns-32578

Alić Nermina, Belokranjska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250170, reg. št. 223833, izdala UE
Ljubljana. gnx-32773

Androjna Mojca, Zalaznikova ulica 10/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 263494, reg. št. 124044, izdala UE
Ljubljana. gnp-32606

Anžlovar Boštjan, Zagorica pri Vel. Ga-
bru 48, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1062274, reg. št. 10506,
izdala UE Trebnje. gnh-32614

Apih Tomaž, Gerbičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484291, reg. št. 141511, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-32446

Badalič Zalka, Ulica Milene Korbarjeve
32a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1375509, reg. št. 47331, izdala UE
Kranj. gnh-32564

Baškovec David, Zgornja Senica 1, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 596371, reg. št. 130689, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-32448

Bećini Hašim, Raičeva ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
99625. m-1223

Beravs Frančiška, Gasilska 28, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
603769, reg. št. 12499, izdala UE Domža-
le. gns-32428

Bilodjerič Zoran, Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 85309. m-1224

Bizjak Cvetka, Preserje 73, Branik, voz-
niško dovoljenje. gnv-32425

Blažič Suzana, Sokolska ulica 8, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384422, izdala UE Trebnje. gnz-32596

Božič Nataša, Blejska Dobrava 99, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1175462, izdala UE Jesenice.
gne-32717

Brunček Aleksandra, Na Selah 13, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5330, izdala UE Hrastnik.
gnf-32416

Cizelj Margita, Dolenja vas pri Krškem
69, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15617. gne-32517

Čavs Aleš, Kropa 27/a, Kropa, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 868206, reg.
št. 15807. gnv-32704

Čede Marija, Hotunje 17, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9153,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-32610

Čehovin Zmago, Vinarska cesta 1, Vipa-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
252070, reg. št. 3469, izdala UE Ajdovšči-
na. gni-32417

Čukajne Dalibor, Veluščkova 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 43234, izdala UE Koper. gnh-32414

Čurila Virginia, Ulica Lili Novy 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62233, reg. št. 181831, izdala UE Ljublja-
na. gnq-32755

Debeljak Marjan, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1003099, reg. št. 196455, izdala UE
Ljubljana. gnf-32566

Deržanič Tanja, N.B.K. 5, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1270879,
reg. št. 5503, izdala UE Metlika.
gnb-32595

Dim Damjan, Brezovica 33, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1031393, reg. št. 10184, izdala UE Treb-
nje. gno-32657

Dolžan Silva, Slovenska cesta 51/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 972656, reg. št. 82766, izdala UE
Ljubljana. gnf-32541

Dominko Gorazd, Trnovlje 32, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1288470, reg. št. 50394, izda-
la UE Kranj. gnp-32431

Dornik Urban, Bistrica 43, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9618,
izdala UE Tržič. gnd-32593

Draškovič Janko, Trata IX/1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
4119, izdala UE Kočevje. gnk-32761

Džaferagić Samir, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372527, reg. št. 235928, izdala UE
Ljubljana. gnl-32510

Džekić Ibro, Stražna 7, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5672, izdala
UE Metlika. gnw-32699

Eferl Robert, Bevkova 5, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16054, iz-
dala UE Grosuplje. gnw-32574

El Habashy Magdi, Lepovče 17, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5934, izdala UE Ribnica. gnv-32475

Es Tomana, Praprotnikova ulica 16, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7400, izdala UE Mozirje. gny-32747

Fabčič Klementina, Orehovica 20, Pod-
nanos, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 784526, reg. št. 13466, izdala UE Aj-
dovščina. gnb-32599

Fazarinc Mateja, Celjska cesta 22, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, št. 31459.
gnz-32496

Ferfolja Loredana, Korita na Krasu 11,
Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje.
gnr-32654

Ferk Matjaž, Mariborska cesta 27, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 3820.
gni-32763

Fideršek Franc, Škalce 33, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4773. gnx-32723

Frančič Matevž, Studenice 23, Medvo-
de, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 65/2000. gnj-32712

Fras Suzana, Spodnje Hlapje 32, Jakob-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9366, izdala UE Pesnica. m-1227

Frleta Nikola, Glavarjeva cesta 92, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22377, izdala UE Kamnik. gno-32782

Furlan Tomaž, Studeno 58, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12484,
izdala UE Postojna. gns-32528

Gaberc Monika, Lom pod Storžičem 84,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8700, izdala UE Tržič. gns-32703

Gajšek Primož, Kompole 194, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 42321.
gnt-32552

Golob Borut, Cesta 1. maja 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
524363, reg. št. 42459, izdala UE Kranj.
gnt-32652

Göncz József, Mlinska ulica 10, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15253, izdala UE Lendava. gnx-32727

Gorjup Damjan, Rudnik pri Moravčah 2,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1245230, reg. št. 33245, izdala UE
Domžale. gnq-32630

Gradič Olga, Gorica pri Slivnici 53, Gori-
ca pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, reg. št. 2736, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnr-32504

Grubič Jože, Žagarska 3, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2100,
izdala UE Brežice. gnq-32580

Grujić Simona, Okrogarjeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42480.
gnj-32437

Hozanović Izet, Hrastje 16, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30768.
gnv-32700

Hren Danica, Gimnazijska cesta 15, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6551, izdala UE Trbovlje. gnu-32601

Hrovat Mira, Brdo 20, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 105800, izdala UE Tolmin.
gno-32432

Igolič Aleksander, Trniče 31, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1170265, reg. št. 96374.
m-1231

Ikanović Alma, Ulica Bogomira Magajne
8, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 9916, izdala UE Izola. gnu-32701

Jabločnik Maksimiljan, Arbajterjeva 7,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 14435, izdala UE Ptuj. gng-32523

Jančar Mojca, Kurirska pot 12, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1210505, reg. št. 8491, izdala UE Ruše.
m-1217

Janežič Barbara, Kajuhova cesta 1, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24459, izdala UE Velenje. gnf-32441

Jeraj Luka, Valburga 82, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1250416,
reg. št. 224013, izdala UE Ljubljana.
gnc-32794

Jerina Janja, Prvomajska 3, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 995753,
izdala UE Litija. gnz-32571

Jezernik Nataša, Šalek 98, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22963, iz-
dala UE Velenje. gng-32515

Jurgec Silvo, Na hribu 4, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21686.
gnw-32524

Kamenšek Zdravko, Celjska cesta 61,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14915, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnr-32604

Kirić Dražen, Dr. Hrovata 1, Ormož, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 72/2000. gnx-32398

Klančnik Janez, Prešernova 23, Oplot-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13144. gns-32603

Knep Uroš, Linhartova cesta 66, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849166, reg. št. 163811, izdala UE Ljub-
ljana. gne-32667

Kogal Breda, Zgornja Kapla 29, Kapla,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9313,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-32512

Konvalinka Katja, Steletova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1015523, reg. št. 204639, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-32796

Korez Marjan, Križevniška ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917937, reg. št. 98306, izdala UE Mari-
bor. gng-32740

Korošec Uroš, Mošnje 39, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
299864, reg. št. 17111. gnm-32609

Kovač Anton, Apače 39, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3150, izda-
la UE Gornja Radgona. gno-32707

Kovačič Simon, Ulica 9. septembra 138,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnp-32731

Kragelj Nataša, Ulica II. prekomorske bri-
gade 21, Koper - Capodistria, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 16642, izdala UE
Koper. gns-32503

Krajnc Ivan, Lutrje 38, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1762, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnr-32779

Kraševec Anton, Ulica Ivanke Ovijač 8,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768493, reg. št. 100497, izdala UE
Ljubljana. gnd-32568

Krečič Sebastijan, Zgornje Hoče 67/a,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917378, reg. št. 104052, izdala UE Mari-
bor. m-1228

Kretič Slavko, Borova vas 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378086, reg. št. 104051. m-1221

Krivec Matej, Gorica pri Šmartnem 29,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 34306. gnb-32520

Križman Janja, Smetanova 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, št. 496507, reg. št.
92049, izdala UE Maribor. m-1222

Kropec Renato, Črnogorska 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
370929, reg. št. 82032, izdala UE Mari-
bor. m-1226

Krušec Tomaž, Štula 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229136,
reg. št. 48520, izdala UE Ljubljana.
gne-32617

Kržišnik Darko, Lancovo 37, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163077, reg. št. 25392. gnz-32421

Lampič Božidar, Loka 63/b, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1348, izdala UE Tržič. gng-32415

Leskovec Bojana, Miklošičeva 1/c,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1273445, reg. št. 19587, izdala UE
Domžale. gnn-32708

Lesnik Gregor, Kolodvorska ulica 35,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
953365, reg. št. 8038, izdala UE Ruše.
m-1218

Lešnik Simon, Zgornji Duplek 168/b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 875579, reg. št. 103166.
m-1219

Lešnjak Damijan, Ljubljanska 19, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17844, izdala UE Grosuplje. gnc-32569

Ljucović Tomo, Kokrški breg 1/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523368, reg. št. 38397, izdala UE Kranj.
gns-32728

Loboda Urša, Viška cesta 69/d, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811486, reg. št. 142826, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-32648

Lukman Emil, Lačaves 33, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7827. gnq-32705

Maguša Janez, Sovjak 1/a, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF, št.
15160, izdala UE Ptuj. gnt-32627

Majcen Anton, Trnovci 37, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1263, izdala UE Ormož. gnw-32424

Makivić Miloš, Prušnikova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250470, reg. št. 224060, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-32502

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
42140, izdala UE Koper. gni-32413

Mali Anja, Dobrška 3, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1317728, reg.
št. 26383. gnt-32702

Marc Sanda, Fizine 15, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6137, izdala UE Piran. gnu-32405

Marič Mirko, Jurka vas 36, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7283,
izdala UE Novo mesto. gnm-32684

Marolt Peter, Soteska pri Moravčah 12,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1068774, reg. št. 30626, izdala UE Dom-
žale. gnb-32570

Mede Gregor, Jurka vas 21, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 35343.
gnt-32427

Milek Janez, Cesta II. grupe odredov 73,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 72/2000 - dovo-
ljenje za voznika inštruktorja. gni-32538

Mitrović Dragica, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1108009, reg. št. 197426, izdala UE
Ljubljana. gnd-32543

Mitrović Nada, Kunaverjeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846075, reg. št. 197626, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-32430

Mrak Maja, Ob Ljubljanici 114, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
606470, reg. št. 22283, izdala UE Ljublja-
na. gnp-32781

Muhovec Hildegarda, Opekarniška
12/e, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44570. gnt-32777

Murić Irfan, Drulovka 23/d, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
360039, reg. št. 27183, izdala UE Kranj.
gnl-32685

Nežmah Aleš, Cesta na Brdo 2, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6083, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-32651

Nonković Maša, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212320, reg. št. 220969, izdala UE
Ljubljana. gnt-32752

Ocepek Boštjan, Cvetlična pot 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191921, reg. št. 192186, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-32460

Oražem Andreja, Velika Lašna 5/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16463, izdala UE Kamnik. gnv-32729

Orel Sandi, Kobdilj 18/a, Štanjel, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15859, izda-
la UE Sežana. gnx-32698

Ovčarič Borut, Podgrad 107, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1083987, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnv-32675

Oven Mateja, Cesta na Brdo 134, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134640, reg. št. 214654, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-32800

Pečečečnik Neda Emilija, Pod Taborom
11, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1473, izdala UE Sežana. gnq-32530
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Pečnik Iztok, Pokoše 17/a, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15798. gnp-32706

Pegan Franc, Šibeniška 16, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1395899, reg. št. 362. gnz-32600

Petecin Bogdan, Plečnikova 2/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
28005. gnh-32639

Petek Iztok, Filovci 102/b, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 37429. gnx-32423

Pihler Matjaž, Močnikova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014570, reg. št. 185901, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-32764

Pirnat Martina, Zaloška cesta 78/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138416, reg. št. 215282, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-32759

Ploj Franko, Bevkova 11, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1395931, reg. št. 13543, izdala UE Ajdov-
ščina. gnn-32687

Plut Peter, Otovec 15, Črnomelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4202,
izdala UE Črnomelj. gni-32513

Pobec Darja, Šalek 108, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 21301, izdala
UE Velenje. gnw-32499

Podržaj Jožefa, Partizanska cesta 22,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2837, izdala UE Grosuplje.
gnp-32656

Poropat Andrej, Dekani 256/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 41911.
gnc-32594

Potočnik Rozalija, Cesta v Debro 40,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 821148, izdala UE Laško. gni-32463

Povše Urška, Pot na Fužine 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243838, reg. št. 187886, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-32791

Povšič Matevž, Likozarjeva 27, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1303514, reg. št. 50533, izdala UE Kranj.
gnn-32633

Pregrad Gregor, Žlebe 1/j, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1371421, reg. št. 209527, izdala UE Ljub-
ljana. gni-32642

Prešeren Anton, Nova vas 12, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163021, reg. št. 25349. gnb-32420

Primc Alojz, Poljšica 19, Podnart, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 427865,
reg. št. 3914. gnt-32602

Purkart Jože, Kebetova ulica 17, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
766022, reg. št. 96173, izdala UE Ljublja-
na. gng-32590

Razgoršek Roman, Zavrh pri Galiciji 17,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1158731, izdala UE Žalec. gnh-32464

Rejec Tina, Bilečanska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076859, reg. št. 210891, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-32666

Reš Janez, Vrbenje 21, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900456,
reg. št. 22177. gnc-32419

Retelj Matjaž, Cesarjeva ulica 29, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 36620, izdala UE Novo mesto.
gny-32597

Robek Jože, Westrova 19, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6320,
izdala UE Novo mesto. gnx-32598

Roškar Erika por. Kljun, Stantetova 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19037, izdala UE Velenje. gnz-32721

Rozman Janez, Hraše 36, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889857, reg. št. 114287, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-32626

Sarnic Bojan, Prušnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073189, reg. št. 93198. m-1220

Setnikar Dušan, Kočevska reka 53, Ko-
čevska Reka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12550, izdala UE Kočevje.
gnb-32645

Sibinčič Katarina, Rožna dolina, Cesta
X/17a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 928036, reg. št. 50691, izdala
UE Ljubljana. gnu-32401

Sotošek Bojan, Cesta 4. julija 52, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8957, izdala UE Krško. gnt-32581

Sovdat Uroš, Prapetno 22, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1289584, izdala UE
Tolmin. gny-32697

Starkl Peter, Potrčeva 53, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4289, izdala UE
Ptuj. gnm-32709

Stekić Milorad, Ulica Sergeja Mašere 7,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. 7987, izdala UE Koper.
gnv-32525

Stermenszky Jaka, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164933, reg. št. 218521, izdala UE
Ljubljana. gnv-32400

Strojanšek Igor, Dobrovlje 9, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 5581,
izdala UE Mozirje. gnk-32636

Šircelj Sergej, Erjavčeva 1, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gnu-32426

Škerbec Jernej, Renke 1, Sava, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 204459,
izdala UE Litija. gny-32572

Škorjanc Ivanka, Ribičeva 74, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 36939,
reg. št. 93354, izdala UE Maribor. m-1229

Škrlec Kristina, Tezenska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
496626, reg. št. 35798, izdala UE Mari-
bor. m-1230

Špan Mateja, Ilirska ulica 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687065, reg. št. 144292, izdala UE Ljub-
ljana. gni-32638

Špes Aleksander, Arclinska cesta 2, Voj-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31124. gny-32722

Tominec Slavko, Lipca 10, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1576, iz-
dala UE Logatec. gnq-32730

Tovornik Jože, Curnovec 3, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060209, izdala UE Laško. gnv-32750

Trontelj Branko, Ponova vas 54/e, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8931, izdala UE Grosuplje. gnb-32620

Ugarkovič Milan, Ulica Frana Kovačiča
1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 909421, reg. št. 46229, izdala UE
Maribor. m-1213

Valentinčič Igor, Grajzerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 765549, reg. št. 134640, izdala UE
Ljubljana. gnf-32591

Varšek Stanislav, Efenkova 41, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
18141. gnc-32519

Vavtar Franc, Zabrdje 4, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 436836,
reg. št. 1738, izdala UE Trebnje.
gnr-32529

Verbuč David, Radegunda 66, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8745,
izdala UE Mozirje. gnu-32726

Voroš Branka, Pince Marof 45, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11933, izdala UE Lendava. gnd-32768

Vrhovec Drago, Male lese 3, Krka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5844,
izdala UE Grosuplje. gnj-32587

Vrhovec Marija, Gabrščkova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584155, reg. št. 105822, izdala UE
Ljubljana. gne-32792

Vurnik Aleš, Jelovška ulica 12, Radovlji-
ca, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 72/2000. gnd-32418

Zabavnik Branko, Zg. Kamenščak 27,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 10420, izdala UE Ljutomer. gnl-32710

Založnik Magda, Zlakova 27, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15267.
gny-32422

Zimic Silvestra, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 391293, reg. št. 61755, izdala UE
Ljubljana. gnc-32719

Zupančič Boris, Rabska ulica 9, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252836, reg. št. 217482, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-32508

Željko Slavka, Preloge 21, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1316081, reg. št. 2514, izdala UE Treb-
nje. gnh-32714

Žontar Vida, Frtica 7, Litija, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 859284, izdala UE
Litija. gnp-32681

Zavarovalne police

Barać Jugoslav, Papirniški trg 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 724105, izdala
zavarovalnica Adriatic. gno-32732

Čonč Julija, Hubadova ulica 12, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101289676, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-32559

Črmelj Blažek, Trg svobode 1, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 17184207, izdala
zavarovalnica Maribor. gnc-32644

Čurila Virginia, Ulica Lili Novy 21, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101295907,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-32757

Globovnik Marjeta, Cvetlična ulica 10,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
206616. gnt-32531

Globovnik Zmago, Cvetlična ulica 10,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
206767, 276898, 294310, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gno-32532

Gradišnik Zvezdana, Ulica Ruške čete
4, Ruše, zavarovalno polico, št. 311434.
gnn-32533



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73 / 19. 8. 2000 / Stran 6695

Gržinič Emil, Proletarske brigade 20, Izo-
la - Isola, zavarovalno polico, št. 738673.
gno-32407

Kikl Samo, Visole 10/a, Slovenska Bis-
trica, zavarovalno polico, št. 275885, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnd-32443

Knego Andrej, Linhartova cesta 62, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101043823,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-32784

Konvalinka Katja, Steletova ulica 2, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 687402, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnx-32798

Remec Milana, Lancovo 3/a, Radovlji-
ca, zavarovalno polico, št. 41401001084,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnk-32411

Seljak Božidara, Belokriška cesta 38,
Portorož - Portorose, zavarovalno polico,
št. 0738126, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnf-32691

Wernig Darko, Bratonci 165, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 736123. gns-32678

Spričevala

Ahačič Manca, Srednje Bitnje 57, Ža-
bnica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
št. 172/95, izdano leta 1995. gnl-32735

Arh Urška, Gasilska pot 4, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
gimnazije, izdano leta 1991/92, 1992/93,
1993/94 in 1994/95. gnc-32694

Bešić Elvir, Vrbovo 14, Ilirska Bistrica,
diplomo št. GR II 465 in spričevala Srednje
gradbene in naravoslovne šole Veno Pilon v
Ajdovščini, izdana v letih 1986 do 1989.
gnx-32748

Brlan Marko, Triglavska ulica 40, Ljub-
ljana, diplomo Zasavskega srednješolskega
centra Miha Marinko Trbovlje, Srednje šole
elektrotehnične usmeritve Zagorje ob Savi,
izdana leta 1988. gni-32788

Bukovec Simon, Mrtvice 4, Leskovec pri
Krškem, zaključno spričevalo Srednje šole
Krško, izdano 15. 9. 1993. gnn-32583

Davidovič Klaudija, Pod vinogradi 6,
Straža, spričevalo SŠFT Novo mesto, izda-
no leta 1992/93 in 1993/94. gni-32588

Draženovič Đolić Kristina, Brodarjev trg
1, Ljubljana, spričevalo 1. razreda OŠ Nove
Fužine, izdano leta 2000. gnm-32634

Đolić Damir, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ in spričevalo 8.
razreda OŠ Nove Fužine, izdano leta 2000.
gnl-32635

Fritz Anton, Stermeckijeva ulica 14, Kr-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške srednje šole Krško, št. 717/70, izdano
leta 1970. gni-32713

Gasser Katarina, Dašnica 113, Železni-
ki, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnt-32402

Gašpirc Primož, Belska cesta 50, Pred-
dvor, spričevalo o zaključnem izpitu št.
I/800, izdala Iskra Srednja elektro in stroj-
na šola, smer strojni tehnik, izdano 26. 6.
1992. gnk-32536

Godec Ana, Jevnica 57, Kresnice, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje kemijske šole in

gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1997. gns-32682

Hegediš Oto, Seidlova 31, Novo mesto,
maturitetno zaključno spričevalo Tehniške
srednje šole Krško, smer elektrotehnik - ja-
ki tok, izdano 29. 9. 1978. gne-32692

Japelj Terezija, Rašica 19, Velike Lašče,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdana leta 1986 na ime Terboča Te-
rezija. gnd-32718

Jerman Alja, Chengdujska ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-32799

Jug Varja, Gradnikove brigade 51, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Piran, izdano leta 1997.
gns-32453

Katič Marinka, Preloge 15, Zgornja Lož-
nica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Breži-
ce, smer naravoslovno matematični tehnik,
izdano leta 1988. gno-32557

Kočevar Beno, Ulica Goce Delčeva 46,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene tehniške šole v Ljubljani, Odsek
za nizke gradnje, št. N/88, izdano leta
1974. gnn-32787

Lampret Magda, Gaberke 233, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika, poklic krojačica, izda-
no na ime Rženičnik Magda. gnh-32514

Lavriša Metej, Smoletova ulica 12, Ljub-
ljana, diplomo Srednje elektrotehnične šole
v Ljubljani, Vegova 4, izdano leta 1987.
gny-32751

Marinković Zorica, Pržanova ulica 96,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 1998, izdano na ime Vidaković
Zorica. gnj-32616

Moličnik Barbara, Potok 13, Nazarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
1989/90, izdano na ime Bijedič Barbara.
gnh-32589

Mujakić Mersad, Lojske Štebijeve 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja gradbena šola Ivana Kavčiča, izda-
no leta 1981. gnm-32734

Nanut Anton, Ulica Jana Husa 66, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
1970. gnn-32783

Paunović Verica, Malajnica, Negotin,
ZRJ, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajal-
ce mešane stroke v Ljubljani, izdano leta
1977, 1978 in 1979. gnl-32535

Pavlič Zoran, Kozlarjeva pot 8, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Centra stokovnih
šol v Ljubljani, Poklicne elektro šole, izdano
leta 1977. gnh-32689

Pušnik Ernest, Nova Cerkev 51/a, Nova
Cerkev, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške srednje šole Celje, izdano leta 1982.
gnl-32760

Rangus Simona, Šmarješke toplice 80,
Šmarješke Toplice, indeks, št.
61166747, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru, Oddelek za predšolsko vzgojo.
gnp-32556

Rušt Valentin, Clevelandska ulica 47,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Tehniške
šole za kemijsko, metalurško, rudarsko in
lesno in papirno stroko v Ljubljani, izdano
leta 1975. gno-32632

Seferović Emir, Ižanska cesta 375, Ljub-
ljana, Spričevalo od 1. do 4. razreda OŠ
Oskar Kovačič, izdano leta 1997.
gnp-32631

Slabe Mojca, Vincarje 3, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika, poklic kuharski
pomočnik, izdala Šola za gostinstvo, izdano
leta 1976 in 1977. gnk-32511

Slabe Mojca, Vincarje 3, Škofja Loka,
spričevalo o končani Posebni osnovni šoli v
Škofji Loki, izdano leta 1974. gnm-32509

Smrkolj Ciril, Podgorica 1/b, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, Poklicne avtomehan-
ske šole, št. 3340, izdano v Ljubljani 9. 12.
1971. gng-32465

Stankovič Iztok, Dvoriščna 14, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske in družboslovne šole v Ko-
pru, izdano leta 1997. gnj-32537

Strle Darinka, Mali Ločnik 13, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, št. 1167, izdano leta
1971, izdano na ime Perhaj Darinka.
gng-32469

Šoštarič Mateja, Osek 68, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1996. m-1225

Štemfelj Rok, Petrušnja vas 29, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola za gostinjstvo in turizem, smer
gostinski tehnik, izdano leta 1995.
gnz-32575

Tadić Petra, Gozdna ulica 11, Hoče,
spričevalo 4. letnika SŽ Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1995. m-1214

Tratnik Majda, Kranjska 3/d, Kamnik,
spričevalo Gimnazije Kamnik, končana v šol-
skem letu 1963/64. gnd-32693

Župan Suzana, Dantejeva 18, Izola - Iso-
la, diplomo Srednje ekonomske in družbo-
slovne šole Koper, izdana leta 1989 na ime
Zankola Suzana. gnk-32686

Ostali preklici

Ahačič Manca, Srednje Bitnje 57, Ža-
bnica, delovno knjižico. gnk-32736

Banovec Andrej, Kanižarica 6/c, Črno-
melj, delovno knjižico reg. št. 7931, ser. št.
185411, izdala UE Črnomelj 18. 10. 1977.
gnk-32436

Barat Rozalija, Kajuhova 5, Murska So-
bota, hranilno knjižico, št. 51800-620-337
05 1900 137-49581, izdajatelj Krekova
banka. gnz-32696

Berlot Tanja, Kozana 18, Dobrovo v Br-
dih, delovno knjižico. gnl-32410

Dolšina Jože, Lanišče 16, Škofljica, de-
lovno knjižico. gnh-32539

Draganovič Bejza, Gerbičeva 51/a, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 11991391,
izdala Visoka šola za zdravstvo. gnn-32483

Drame Štefan, Ljubljanska 88/c, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1057497. m-1216

Gorenc Gašper, Gorenja vas 21/a,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico, reg.
št. 39914, ser. št. 331097. gnj-32412

Horvat Leopold, Borovci 2/b, Markovci,
potrdilo za registracijo vozila Daewoo nubi-
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ra wagon, št. šasije KLAJF356EYK482328.
gnj-32487

Kavkler Nada, Kolarjeva ulica 12, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzo-
jiteljska šola, Gimnazija Ljubljana.
gnz-32471

Kostić Rudolf, Glavarjeva ulica 49, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnb-32445

Krničar Janez, Sp. Gorje 212, Zgornje
Gorje, licenco št. 916/845-ZR54/1997 za
vozilo Mercedes sprinter 312 D z reg. ozan-
ko LJ D5-92A. gnf-32716

Lešnik Zlatko, Zg. Pristava 11, Sloven-
ske Konjice, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 236549.
gne-32592

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per - Capodistria, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02/13-4596/99,
VČ 3320/99. gnn-32408

Marc Sanda, Fizine 15, Portorož - Por-
torose, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-9539/99, izdala
Uprava RS za pomorstvo v Kopru, 5. 8.
1999. gnr-32404

Marinković Zorica, Pržanova ulica 96,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-32615

Petrinač Aleksandra, Žmavčeva 3, Mari-
bor, delovne knjižice reg. št. 32, izdana leta
1992 v MB. m-1215

Redek Bojan, Obala 128, Portorož - Por-
torose, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-2016/95, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnt-32506

Sajko Milan, Preloge 15, Zgornja Ložni-
ca, delovno knjižico reg. št. 5885, ser. št.
274690, izdala UE Slovenska Bistrica 20.
6. 1994. gnn-32558

Setnikar Dušan, Kočevska reka 53, Ko-
čevska Reka, študentsko izkaznico, št.

29003014, izdala Naravoslovnotehniška fa-
kulteta v Ljubljani. gnz-32646

Sotošek Bojan, Cesta 4. julija 52, Kr-
ško, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5367/96, izdala Luška ka-
pitenija. gno-32582

Stekić Milorad, Ulica Sergeja Mašere 7,
Koper - Capodistria, licenco št.
7968/10435-LM27/1999 za vozilo CI-
TROEN JUMPER 35 LH 2.5 D, z reg. ozna-
ko KP 58-39H. gnu-32526

Šav Branko, Kortine 4, Črni Kal, licenco
št. 006587/13426/08-LUM27/1999, iz-
dana 13. 2. 1998, za vozilo TAM 190 z reg.
št. KP 44-14C. gnj-32562

Šav Valter, Movraž 11, Gračišče, delov-
no knjižico. gnk-32586

Turkaj Sefadin, Deskle, Bevkova 9, An-
hovo, delovno knjižico. gnm-32409
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