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Sodni register

CELJE

Rg-9717
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/03274 z dne 12. 7. 2000 pri
subjektu vpisa Kors konfekcija oblačil, d.d.,
Rogaška Slatina, sedež: Prvomajska 29,
3250 Rogaška Slatina, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00001/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: ustavitve postopka prisil-
ne poravnave s temile podatki:

Matična št. 5034205
Razno: vpiše se ustavitev postopka pri-

silne poravnave po sklepu Okrožnega sodi-
šča v Celju opr. št. St 25/99 z dne 21. 6.
2000.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 24/2000-18 S-34137
V postopku prisilne poravnave med dol-

žnikom Inter TOB tovarna obutve Novo
mesto, d.d., Vavpotičeva ulica 19, Novo
mesto in njegovimi upniki vabi poravnalni
senat upnike na narok za prisilno poravna-
vo, ki bo dne 25. 10. 2000 ob 13. uri v
sobi 108 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolni-
tev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 8. 2000

St 38/2000-6 S-34138
To sodišče je s sklepom opr. št. St

38/2000 z dne 11. 8. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Lorenci-L-Treb-
nje Podjetje za zunanjo in notranjo trgo-
vino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Treb-
nje, Jezero bb, matična številka 5599873,
šifra dejavnosti 15.910.

Za stečajno upraviteljico je določena Vi-
da Gaberc, univ. dipl. iur., Cankarjeva 35,
Trebnje.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Prijavo je treba vložiti v skladu z določili
137. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. list RS, št. 67/93,
8/96 - odločba US, št. 39/97 in 52/99) v
dveh izvodih z dokazili in kolkovano s pred-
pisano sodno takso.

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 11. 2000 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 8. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 8. 2000

St 36/2000-6 S-34183
To sodišče je na seji senata dne 9. 8.

2000 pod opr. št. St 36/2000 sprejelo
naslednji sklep: stečajni postopek nad dol-
žnikom Elmad – Elektro in PTT instalaci-
je ter vodi in trgovina Vinica, d.o.o., Dre-
novec 8, Vinica, matična št. 5412226, ši-
fra dejavnosti 5.030, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik El-
mad – Elektro in PTT instalacije ter vodi in
trgovina Vinica, d.o.o., Drenovec 8, Vinica,
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 9. 8. 2000

St 19/2000-10 S-34184
To sodišče je s sklepom opr. št. St

19/2000 z dne 20. 6. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Hubert, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Kidričeva
55, Škofja Loka in ga takoj zaključilo, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega po-
stopka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2000

St 76/99-20 S-34259
To sodišče je dne 16. 8. 2000 s

sklepom opr. št. St 76/99 začelo in konča-
lo stečajni postopek nad podjetjem KAR
Partner Trgovina z avtomobili in deli,
d.o.o., Maribor, Vita Kraigherja 3, ker je

premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
neznatne vrednosti, in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2000

St 10/2000-20 S-24260
To sodišče je dne 6. 7. 2000 s sklepom

opr. št. St 10/2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ETOS Podjetje za tr-
govino na veliko in malo, posredovanje
in zastopanje, d.o.o., Orehova vas, Po-
lanska cesta 104, in za stečajno upravite-
ljico določilo Alenko Gril, dipl. ekonomist-
ko, stan. Lorbekova 17, Limbuš.

To sodišče je dne 16. 8. 2000 s
sklepom opr. št. St 10/2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom ETOS Pod-
jetje za trgovino na veliko in malo, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., - v stečaju, Ore-
hova vas, Polanska cesta 104, ker premo-
ženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka in je
tudi neznatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 2000/21-08 Ob-34296
Na podlagi šestega odstavka 105. člena

zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) in
prvega odstavka 3. člena pravilnika o po-
stopku za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (št. 108-2/96, z dne 25. 3. 1996), ki
ga je izdal minister za šolstvo in šport Re-
publike Slovenije, Višja strokovna šola za
gostinstvo Maribor objavlja razpis za preda-
vatelje, ki ga je na podlagi omenjenih za-
konskih določil dolžna objaviti vsaki dve leti.
Osnova za razpis je odredba o izobrazbi
predavateljev višjih in drugih strokovnih de-
lavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96) in odredba o dopolni-
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tvi odredbe o izobrazbi predavateljev višjih
in drugih strokovnih delavcev v višjem stro-
kovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 54/96)
in kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96):

1. predavatelj za predmet ekonomi-
ka in menedžment podjetja,

2. inštruktor za predmet kuharstvo z
organizacijo dela,

3. inštruktor za predmet strežba z or-
ganizacijo dela.

Vse zaposlitve so za določen čas, z de-
lovnim časom, krajšim od polnega delovne-
ga časa.

Prošnje z zahtevanimi dokazili sprejema
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor, 8 dni po objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po poteku roka za oddajo prijav na
razpis.

Višja strokovna šola
za gostinstvo Maribor

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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. 961-16/00 Ob-34145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je naročnik Za-
vod RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, faks 01/ 425-98-23.

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

(a) Kraj dobave: po objektih Zavoda RS
za zaposlovanje kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme za potrebe Zavoda.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,250.000 SIT.

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

31. 10. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Zavoda RS za zaposlovanje, Glinška
ul. 12, Ljubljana (klet – soba 4), pri Mileni
Kyrinov. Vsak prevzemnik razpisne doku-
mentacije mora predložiti pooblastilo za
dvig v dveh izvodih in dokazilo o vplačilu
30.000 SIT.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 8. 2000 do
8. 9. 2000, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 30.000
SIT na ŽR 50106-603-44712, sklic na št.
961-16/00 in pripisom “razpisna dokumen-
tacija – Pisarniška oprema ZRSZ“.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: vložišče Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana (klet –
soba 4), z oznako “Ponudba – ne odpiraj“
in z navedbo predmeta naročila; in sicer
“javni razpis – pisarniška oprema ZRSZ“, s
pripisom št. objave v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
10.15 v veliki sejni sobi Zavoda RS za za-
poslovanje, Glinška ul. 12, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
dobavi in montaži pisarniške opreme za po-
trebe ZRSZ.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe: do pričetka odpira-
nja ponudb (18. 9. 2000, do 10. ure).

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

Ponudbene cene:
– višina
– fiksnost.
Najnižja ponudbena cena se točkuje

s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.

Rok dobave (šteje se od podpisa po-
godbe):

– do 30 dni 100 točk,
– od 31 – 40 dni 70 točk,
– od 41 – 60 dni 50 točk,
– nad 60 dni 30 točk.

Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):

– od 30 – 35 dni 20 točk,
– od 36 – 40 dni 30 točk,
– od 41 – 45 dni 40 točk,
– od 46 – 50 dni 50 točk,
– od 51 – 55 dni 60 točk,
– od 56 – 60 dni 70 točk,
– od 61 – 65 dni 80 točk,
– od 66 – 70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk.
Druge ugodnosti: vrednotijo se druge

ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku in
jih je možno finančno ovrednotiti. Število
točk po tej postavki je maksimalno 50 točk,
po oceni strokovne komisije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko morebitne druge infor-
macije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Mariji Poglajen, faks 01/425-16-50. Skraj-
ni rok, do katerega ponudniki lahko zahte-
vajo pojasnila je 13. 9. 2000 do 12. ure.

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

čilo je bil objavljen dne: to je prva objava
javnega razpisa za to naročilo.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-34146
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks: 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek radioterapije, Zaloška 2,
Ljubljana.

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

skupina A:
– en linearni pospeševalnik,
– komplet obsevalnega pribora,
– ena obsevalna miza,
– en večlistni kolimatorski sistem,
– en sistem za digitalno verifikacijo

obsevalnih polj,
– en računalniški verifikacijski si-

stem,
– seti najpomembnejših oziroma naj-

pogosteje uporabljanih rezervnih delov
za posamezne sklope opreme,

– štiri laserji pozicijski;
skupina B:
– demontaža stare aparature:
– izdelava projekta,
– adaptacija prostora,
– montaža opreme,
– pridobitve vseh dovoljenj.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj mora ponuditi obe skupini po
načelu funkcionalni ključ v roke.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je 360,000.000 SIT (DDV
vključen).

Skupna vrednost ponudbe z DDV v no-
benem primeru ne sme presegati
414,000.000 SIT oziroma ne sme prese-
gati ocenjeno vrednost naročila za več kot
15%.

4. Datum dobave, če je predvideno: šest
mesecev od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
montirana oprema v adaptiranem prostoru
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(“na ključ“) s pridobitvijo uporabnih dovo-
ljenj v roku devet mesecev od podpisa po-
godbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba, Za-
loška 5, Ljubljana, telefon 061/131-72-76,
telefaks 061/132-10-76.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Onko-
loškega inštituta, Zaloška 5, ali na žiro ra-
čun št. 50103-603-45793.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 23. 10. 2000 ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, stavba C, sejna soba, Za-
loška 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% razpisane vrednosti, traja-
nje garancije do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

11. Zahtevana oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik odgovarja za
izvedbo prejetega naročila naročniku ne gle-
de na število podizvajalcev.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

     Merilo Vrednost

1. Cena 50%
2. Kakovost in tehnične

karakteristike 20%
3. Reference 10%
4. Pogarancijsko vzdrževanje

in tehnična pomoč 10%
5. Garancijska doba 10%

Skupaj 100%

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999.

17. Prvi neuspeli javni razpis zato naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
98 z dne 3. 12. 1999 pod številko
Ob-16452, objava o izidu pa v Uradnem
listu RS, št. 31 dne 7. 4. 2000.

Onkološki inštitut, Ljubljana

Št. 4/2000 Ob-34147
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor, faks 062/227-056.

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

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

trebno dobaviti: računalniška strojna
oprema v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,800.000 SIT.

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

prej po sklenitvi pogodbe, vendar najkasne-
je 15 dni od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
enako kot v 4. točki.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UM,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova
14, 2000 Maribor, dekanat.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 9. 2000 do 12.
ure.

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

predložiti ponudbe: 15. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
2000 Maribor, dekanat.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 8.30, v sejni sobi dekanata
na Razlagovi 14 v Mariboru.

9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 1. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): so ob-
javljena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Maribor

Št. 5/2000 Ob-34148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, Razlagova 14, Maribor,
faks 062/227-056.

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

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

trebno dobaviti: avdio in video oprema v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,200.000 SIT.

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

prej po sklenitvi pogodbe, vendar najkasne-
je 15 dni od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
enako kot v 4. točki.

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

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova
14, Maribor, dekanat.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 9. 2000 do 12. ure.

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

predložiti ponudbe: 15. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
2000 Maribor, dekanat

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi dekana-
ta na Razlagovi 14 v Mariboru.

9., 10., 11.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 1. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): so ob-
javljena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta
Maribor

Št. 1002/96 Ob-34190
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola/Casa del
pensionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izo-
la, tel. 066/647-121, faks 066/645-211.

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

3. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 155.000 litrov ekstra lah-
kega kurilnega olja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,400.000 SIT.

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

10. 10. 2000; sukcesivna dobava - 12
mesecev.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
9. 10. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Izola/Casa del pensionato Iso-
la, Kosovelova 22, Izola - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo od 28. 8. do vključno 8. 9. 2000
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
doma upokojencev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun 51430-603-30806 - z
oznako “za razpisno dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispe-
ti v tajništvo Doma upokojencev Izola najka-
sneje 15. 9. 2000 do 13. ure, ne glede na
to ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola/Ca-
sa del pensionato Isola, Kosovelova 22,
6310 Izola z oznako “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis za dobavo kurilnega olja”.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
13. uri na sedežu naročnika v Izoli, Kosove-
lova 22.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni od
datuma izstavitve računa za izvršene do-
bave.

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

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

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– plačilni rok - 45 dni od datuma izdaje

računa,
– zagotavljanje dostave blaga,
– 24-urni odzivni čas.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb.

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

15.
16. Datum predhodne objave namere o

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

17.
Dom upokojencev Izola

Ob-34191
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Sežana, Partizan-
ska 24, 6210 Sežana, telefon/faks:
067/344-347.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Se-
žana, Partizanska 24, 6210 Sežana.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

vedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Sežana, Partizanska 24,
6210 Sežana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 1.900 SIT
(DDV) virmansko na ŽR 51420-603-31525
ali gotovinsko na blagajni zavoda.

7. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Sežana,
Partizanska 24, 6210 Sežana, do 10.30
dne 18. septembra 2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. september 2000 ob 11. uri v prostorih
uprave zavoda, Partizanska 24, Sežana.

9.

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
be ne morejo umakniti do 3. novembra
2000.

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

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 59 z dne
30. 6. 2000.

Zdravstveni dom Sežana

Št. 24/2-2000 Ob-34221
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, tel.
064/375-251, tajništvo, faks
064/375-252.

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

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

bno dobaviti: specialno tovorno vozilo
GTV 4000 1 + 2 (oznaka po slovenski
tipizaciji točka 3.9.8.).

Steyr ali Mercedes Benz, maks. 10 t,
135–165 kW, 4 × 2, medosje 3800 mm,
kabina 1 + 2 širine maks. 2300 mm, z vgra-
jenim prekucnikom (levo – desno), 4300
mm × 2300 mm, zapiralne stranice, trdo in
ravno dno, med kabino in zabojnikom vgra-
jeno hidravlično dvigalo z dvižno močjo ca.
1 t na 7 m ter drugo opremo. Podrobnejši
opisi so podani v razpisni dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

kasneje do 20. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ga-
silsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova
c. 34, v tajništvu zavoda.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 8. 9.
2000 do 12. ure.

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

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

predložiti ponudbe: do 21. 9. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe z jasno oznako
ponudnika pošljite v zapečatenih kuvertah
na naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, z oznako
“Za javni razpis” ali jih osebno dostavite v
tajništvu zavoda vsak delovnik od 7. do 14.
ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 9. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi zavoda Gasilsko reše-
valne službe Kranj, Bleiweisova c. 34.

Predstaviniki ponudnikov izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju
ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo kandidati obveščeni pisno do 6. 10.
2000.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo ob prevzemu
vozila.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izdaje sklepa
o izbranem ponudniku, to je 2. 10. 2000.

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

a) kakovost, funkcionalnost in lastnosti
opreme: 50%,

b) cena: 40%,
c) reference: 10%.
Glede na vrednotenje bodo ponudniki

rangirani z ustreznim številom točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
interesenti dobijo na naslovu naročnika.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z
dne 23. 6. 2000 pod št. 20/2000,
Ob-30703, objava o izidu pa v Uradnem listu
RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 1140 Ob-34237
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: avtomatska modularna lini-
ja za pripravo, sterilizacijo, razlivanje in
označevanje gojišč.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Gol-
nik, javna naročila (R. Potočnik).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 9. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino
neposredno pred dvigom dokumentacije
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na blagajni bolnišnice ali predložiti doka-
zilo o virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 9. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 064/461-122, int. 202.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi na
upravi Bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 25. 9. 2000
od 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (1–5 točk), plačilni pogoji (0–5
točk), garancijska doba (1–3 točke), refe-
rence (1–2 točki).

15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik–KOPA

Št. 402-04-83/00 Ob-34244
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-55-79.

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

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

trebno dobaviti: 3 kombi vozila z 8 + 1
sedežem.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

predvidoma do vključno 15. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb Vla-
de Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. avgusta
2000 do 19. septembra 2000, vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure, s predložitvijo
pooblastila za dvig.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 9. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ser-
vis skupnih služb Vlade Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glav-
na pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na

naslovu: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica s pooblastilom za vnov-
čenje v višini, določeni v posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili pose-
bnih razpisnih pogojev.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
30. 11. 2000.

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

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (od 0
do 35 točk),

2. dobavni rok (od 0 do 12 točk),
3. garancijski rok (od 0 do 4 točke),
4. druge ugodnosti (od 0 do 5 točk),
5. ponudbena cena.

Pri vrednotenju od 1. do 4. točke se
upošteva vplivnostni faktor 0,4. V 5. točki
pa se pri vrednotenju ponudbene cene izra-
čuna količnik med najnižjo obravnavano in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najugodnejša je tista ponudba, ki po
obeh vrednotenjih (pri vrednotenju od 1. do
vključno 4. točke in pri vrednotenju 5. toč-
ke) skupaj doseže najvišje število točk.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 31. 10. 2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Franci Kodela, tel. 01/478-55-28,
vsak delovnik od 8. do 9.30.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 362-52/00 Ob-34247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/478-55-79.

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

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

bno dobaviti: 9 do 11 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj lahko ponudi samo eno stano-
vanje.

(č) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ca.
10,000.000 SIT do 12,000.000 SIT.

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

15. 11. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Alenka Kožuh, tel. 01/478-52-28, faks
01/478-55-79..

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 8. 2000
do 11. 9. 2000, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: do 25. 9. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu v višini 300.000 SIT za posa-
mezno stanovanje, z veljavnostjo do vključ-
no datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili pose-
bnih razpisnih pogojev.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti, v področje katere spada izvedba jav-
nega naročila (če je ponudnik posrednik).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– lokacijska ustreznost do 15 točk,
– ustreznost prostorov po tehničnih za-

htevah do 75 točk,
– druge ugodnosti do 10 točk,
Od 1–3 se upošteva vplivnostni faktor

0,7.
– konkurenčnost cen – vplivnostni fak-

tor 0,3.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši. Najugodnejših ponudnikov je lah-
ko več.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 8. 11.
2000.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
63-64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32152.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Št. 09-38/2000 Ob-34240
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

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

tober 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51300-601-10308, z naved-
bo predmeta naročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 15. 9. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Hydrovod, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tajništvo
(zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene, kot to predvideva zakon o javnih
naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000, ob 8. uri, v tajništvu podjetja
Hydrovod, d.o.o., Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih, ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in obraz-
ce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpira-
njem ponudb velja določilo 28. člena zako-
na o javnih naročilih.

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

rilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:

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

– rok plačila: 10% delež,
– dobavni rok: 10% delež,
– potrjene pozitivne reference za ponu-

jeni kombi: 10% delež,
– garancijska doba: 10% delež,
– organiziranost servisnih storitev, bliži-

na pooblaščenega servisa, odzivni čas: 20%
delež,

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

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

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

Naročnik lahko v času pred sklenitvijo
pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekliče
razpisni postopek brez obveznosti, da pri-
zadete ponudnike obvesti o razlogih za tak-
šno dejanje. Ponudniki v teh primerih nima-
jo pravice do odškodnine.

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

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

16., 17.
Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Št. 333-8/2000 Ob-34261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks: 123-53-61.

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

3. (a) Kraj dobave: gojitvena lovišča fco.
skladišče, po razdelilniku naročnika, ka-
mionska dostava z avtocisterno s samoraz-
kladalno napravo na lastni pogon.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: koruza razsuta, 370 ton.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,700.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno po dogovoru:
– ca. 250 t, od 1. 10. 2000 do 1. 11.

2000,
– ca. 120 t, od 1. 3. 2001 do 30. 4.

2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana - tajništvo, vsak delavnik od 8. do
10. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije znaša 8.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908 z označbo 02-999. Po-

nudniki, ki želijo razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu in poob-
lastilo za dvig razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti, na kateri je
napis “Ne odpiraj, javni razpis-koruza”, v
tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Več-
na pot 2, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2000 ob 13. uri, sejna soba Zavoda
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponud-
nik predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30 dni, sukce-
sivno po dobavi blaga naročniku in potrditve
s strani naročnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od 6. 9. 2000,
po 12. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Iztok Ožbolt, dipl.gozd.inž., Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, GL
Medved, Reška 35, 1330 Kočevje, s pripi-
som “Dodatne informacije - Javni razpis za
dobavo koruze” (faks 01/893-10-54).

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 62, z dne
7. 7. 2000, Ob-31624, objava o izidu pa
dne 25. 8. 2000.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 01465/00 Ob-34268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: tiskanje reklamnega ma-
teriala prospekti O´glasna pošta.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

govor.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

2. 11. 2000 do 31. 10. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
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Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer,  Slomškov  trg  10,  2500  Mari-
bor, III. nadstropje, tel. 062/449-200,
062/449-2302, faks: 062/449-2379.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 11. uri, III. nadstropje, Upra-
va, Slomškov Trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,250.000 SIT ponudbe višje
od 25,000.000 SIT brez DDV z veljavnostjo
do 2. 11. 2000.

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je priložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,250.000 SIT po-
nudbe višje od 25,000.000 SIT brez DDV z
veljavnostjo do 2. 11. 2000,

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

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

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

teklih letih obsojeni kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

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

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

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

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

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 9. 2000.

16.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 44 z dne
26. 5. 2000, Ob-28311.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Št. 01465/00 Ob-34269
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: 240 kosov čitalcev črt-
nih kod, 220 kosov tiskalnikov črtnih
kod, 40 kosov laserskih tiskalnikov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, III.
nadstropje, tel. 062/449-200,
062/449-2302, faks 062/449-2379.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 12. uri, III. nadstropje, Upra-
va, Slomškov Trg 10, Maribor.

9., 10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema  pogoje  iz  razpisne  dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 3,500.000 SIT,

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

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

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. številka 6 največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-

tve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

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

– da ima certificiran kader za postavitev
in vzdrževanje ponujene opreme,

– da izpolnjuje vse tehnične zahteve iz
priloge,

– tiskanje znaka EURO v “GENERIC” na-
činu (za tiskalnike nalepk črtne kode in la-
serske tiskalnike),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40 točk, vzdrževanje opreme 10 točk, oce-
na testiranja 40 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 9. 2000.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 36-37 z
dne 5. 5. 2000.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Ob-34302
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, št. faksa:
0601/26-090.

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

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava 1,700.000 l ku-
rilnega olja - ekstra lahko v TE Trbovlje,
d.o.o.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

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

4-krat letno, najkasneje v 8 dneh od preje-
ma naročila.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
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predložiti najkasneje do 26. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 v prosto-
rih TET, d.o.o., ob 10.30.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

– cena s plačilnimi pogoji do 82,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost) do 12,
– odzivnost do 6.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 83/2000 Ob-34295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska kinoteka, Miklošičeva ce-
sta 38, 1000 Ljubljana, 01/433-02-79.

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

3. (a) Kraj dobave: Kinotečna dvorana
na Miklošičevi cesti 28 v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sistem za podnaslavljanje
oziroma projekcijski video sistem, kate-
rega osnovni namen je podnaslavljanje
filmov - “Beamtitling“;

I. sklop (‘’črna skrinjica” sistema za pod-
naslavljanje): osebni računalnik z vgrajeno
profesionalno video grafično kartico in pro-
gramom za podnaslavljanje,

II. sklop (projektor): LCD digitalni video
projektor,

III. sklop (naprave za arhiviranje podna-
slavljanja): Editing Recorder/Player S-VHS,
Video kamera, DVD player, Desktop Editing
VTR,

IV. sklop (enote za povezovanje oziroma
material za namestitev in zagon naprav iz
delov I. II. in III. v sistem): matrično polje
V/A, color video monitorja, kabli V/A, dro-
bni material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
predmet javnega naročila je oblikovan v
smiselno zaključene celote tako, da jih je
mogoče oddajati ločeno. Dobavitelj se lah-
ko poteguje za naročilo v celoti ali pa za

naročilo samo dela zahtevanega blaga: za
I. sklop v celoti, II. sklop v celoti, III. sklop
v celoti, ali pa IV. sklop v celoti. Ponudnik
mora v svoji ponudbi navesti, ali se nje-
gova ponudba nanaša na celotno naročilo
ali le na posamezne sklope. Ne glede na
to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse
sklope, mora biti njegova ponudba pre-
dložena tako, da se lahko ocenjuje po
sklopih.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,950.000 SIT z davkom na dodano vre-
dnost.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično:
I. sklop 2,000.000 SIT; II. sklop
2,500.000 SIT; III. sklop 2,000.000 SIT;
IV. sklop 1,450.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po
podpisu pogodbe. Naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predvidoma
do 1. oktobra 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
skrajni rok za dokončno dobavo je 10. no-
vember 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venska kinoteka, Miklošičeva cesta 38,
1000 Ljubljana, telefaks 01/433-02-79,
kontaktna oseba je Marjan Rozman.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo razpisno do-
kumentacijo ni omejen. Naročnik bo poslal
razpisno  dokumentacijo  najkasneje  v
dveh  dneh  od  dneva,  ko  jo  je  ponudnik
zahteval.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. september 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Slovenska kinoteka, Miklo-
šičeva cesta 38, IV. nadstropje, soba št.
65, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. september 2000, ob 13.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji. Ponudnik mora v ponudbi izjaviti,
da bo predložil garancijo za servisiranje v
garancijski dobi blaga, v primeru če bo iz-
bran.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izplačila se izvršujejo le
za dejansko opravljena dela, rok plačila je
najmanj 30 dni od dneva uradnega prejema
računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: po ocenitvi po-
nudb po posameznih sklopih in ocenitvi po-
nudb za vse sklope skupaj naročnik sklene
pogodbo, v skladu z razpisno dokumentaci-
jo, z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo
kombinacijo ponudb.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo. Lahko se

prijavijo samostojne gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka  za  oddajo  ponudbe  do  roka  ve-
ljavnosti  ponudbe,  ki  ne  sme  biti  krajši
od  60 dni.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo za izbiro najugodnejše ponudbe za
vsak posamičen sklop uporabil merilo: naj-
nižja ponudbena cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: temeljne zahteve naročnika glede bla-
ga, ki so kot minimalne tehnične zahteve za
blago podane v razpisni dokumentaciji (na-
tančen popis, tehnične specifikacije in opi-
si), so izključne narave in morajo biti brez-
pogojno izpolnjene. To je eden od pogojev,
ki jih morajo izpolniti ponudbe, da se bodo
štele za popolne ter za priznanje ustreznosti
ponudb zahtevam razpisne dokumentacije
glede bistvenih elementov ponudbe. Za
dodatne informacije sporočite vprašanja
pisno, najkasneje 5 dni pred rokom za
predložitev ponudb, na telefaks
01/433-02-79, kontaktna oseba je Marjan
Rozman.

16., 17.
Slovenska kinoteka Ljubljana

Št. 353-24/99 Ob-34318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, telefon:
04/51-12-300; faks 04/51-12-310; elek-
tronska pošta: obcina@skofjaloka.si

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Škofja Loka,
območje naselja Suha, lokacija: Centralna
čistilna naprava Suha.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža suhega
plinohrana V = 700 m3 v obstoječi armi-
rano betonski cilindrični plašč sedanje-
ga klasičnega plinohrana; podrobnejši
opis v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobava
blaga in montaža sta nedeljiva storitev.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.

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

kasneje do 30. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
Škofja Loka, Boštjan Cuznar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno zahtevati do 10. dne
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudnik, ki želi dvigniti razpisno do-
kumentacijo mora predložiti potrdilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije in
pooblastilo za dvig z navedbo naziva, fir-
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me, davčni zavezanec da/ne in davčna
številka;

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, na žiro
račun naročnika št. 51510-630-50129, ali
z gotovino na blagajni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. septembra 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ali ose-
bno v sprejemno pisarno – vložišče, Obči-
na Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka,
soba 2, s pripisom: “Ne odpiraj! – Razpis
za dobavo in montažo opreme za plinohran
na CČN Škofja Loka – odpira le razpisna
komisija”.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  14.  september  2000  ob  12.15,
Občina  Škofja  Loka,  Poljanska  cesta 2,
Škofja  Loka,  mala  sejna  dvorana – soba
št. 15/I.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nudbene vrednosti v trajanju do podpisa po-
godbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glede financiranja in pla-
čila veljajo določbe zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2000.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti zahtevana dokazi-
la po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 9. 2000 po
12. uri; ponudba mora biti veljavna najmanj
do 30. 11. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba: cena po-
nudbe od 0–20 točk (ocenjuje se končna
cena ponudbe), plačilni pogoji 0–20 točk
(ocenjuje se dolžina ponujenega plačilnega
roka na zakonsko predpisanim), garancij-
ska doba (ocenjuje se garancijski rok nad 5
let), rok dobave in montaže 0–20 točk (oce-
njuje se dolžina dobavnega roka) in obrato-
valni stroški 0–20 (ocenjujejo se obratoval-
ni stroški preračunani na leto) in upoštevajo
se reference.

15., 16., 17.
Občina Škofja Loka

Št. 0501/48-3-308/103-00 Ob-34330
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel.: 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava in dobava delov policijskih uni-
form, in sicer:

Zaporedna Naziv opreme Količina Rok dobave Rok dobave
številka 1. 12. 2000 1. 1. 2001
sklopa

1. Sklop: Plašč dežni 300 300
2. Sklop: Bunda modra 300 300
3. Sklop: Hlače (krila) letne 900 900

Hlače (krila) zimske 600 600
4. Sklop: Uniforma delovna 300 300

Kapa planinska 300 300
5. Sklop: Maska zaščitna 300 300
6. Sklop: Hlače dežne 300 300
7. Sklop: Srajca letna modra – kratek rokav 1200 1200

Srajca zimska modra – dolg rokav 1500 1500
Srajca letna siva – dolg rokav 600 600
Srajca zimska bela – dolg rokav 300 300
Srajca letna bela – kratek rokav 300 300

8. Sklop: Čevlji terenski – VIBRAM podplat 300 300
9. Sklop: Čevlji polvisoki moški – VIBRAM podplat 300 300
10. Sklop: Čevlji nizki moški 300 300
11. Sklop: Jopič vetrni 300 300
12. Sklop: Pulover zimski moder 300 300

Pulover letni 300 300
Podkapa 300 300
Šal volnen 300 300

13. Sklop: Podobleka termo 300 300

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko prijavijo za dobavo vseh arti-
klov v celoti (sklopi od 1 do 13), ali za
posamezne sklope v celoti. V primeru, da
sklop vsebuje več artiklov, se ponudniki ne
morejo prijaviti za izdelavo in dobavo posa-
meznih artiklov tega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila za vse sklope
v celoti (od 1 do 13) je 88,060.500 SIT.

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

1. sklop: 11,642.100 SIT,
2. sklop: 11,099.700 SIT,
3. sklop: 11.027.100 SIT,
4. sklop: 6,884.400 SIT,
5. sklop: 5,928.000 SIT,
6. sklop: 5,297.100 SIT,
7. sklop: 14,007.000 SIT,
8. sklop: 4,659.900 SIT,
9. sklop: 4,020.900 SIT,
10. sklop: 1,593.300 SIT,
11. sklop: 3,996.600 SIT,
12. sklop: 5,326.500 SIT,
13. sklop: 2,577.900 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
najkasnejši dobavni roki za posamezne ar-
tikle so razvidni iz tabele pod 3.(b) točko te
objave.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
Skupne službe, Sekcija za finančne in ma-
terialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Darji Domjanič, tel.
061/172-56-91; kontaktna oseba: Bojan
Šelih, tel. 061/172-56-22 ali
041/697-665.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-

mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

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

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

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

– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-103-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 9. 2000, najkasneje do
14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2000,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 15 točk, za kvaliteto
vzorca 7 točk, za reference s področja jav-
nih naročil 4 točke, za finančno stanje po-
nudnika 3 točke ter za urejenost sistema
kakovosti 1,5 točke.

Pri ocenjevanju ponudb za sklope z za-
porednimi številkami 2, 3, 4, 7 in 11 se bo
uporabilo še merilo: kvaliteta tkanine, iz ka-
tere je izdelan artikel. Največje število točk
za to merilo je 6 točk.

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-34327
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Direkcija RS za ce-
ste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise pri-
ložiti poseben list): nabava materiala za
mikrofilmski kameri Mikrobox in
Codufidex.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila

11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po naročilu sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
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. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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
nabavo materiala za mikrofilmski kameri
Mikrobox in Codufidex.“ - T.Š.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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. 9/00) 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
oziroma 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
javna 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

Št. 0501/48-3-308/78-00 Ob-34384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-

ljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava se bo vršila
na lokacije posameznih policijskih uprav in
Generalne policijske uprave Ministrstva za
notranje zadeve.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava elektromateriala.

1.1 Instalacijske cevi in kolena, doze po-
krovi in kanali;

1.2 Sponke, instalacijski odklopniki,
varovalni elementi, kape, pokrovi, velikostni
vložki, varovalke, kabelski čevlji, votlice,
tulci;

1.3 Vodniki, vtičnice, vtikači, stikala, zi-
dni vložki, podaljški, božirke;

1.4 Prenapetostni odvodniki, kontaktor-
ji, releji;

1.5 Kabli in žice;
1.6 Objemke in vezice;
1.7 Strelovodni material;
1.8 El. Omarice;
1.9 Komplet za Thorsman kanal;
1.10 Komplet za Elba kanal;
1.11 Ostali elektromaterial;
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko prijavijo za predmet javnega
naročila v celoti. Ponudniki se ne morejo
prijaviti za dobavo posameznih artiklov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je 12,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za notranje zadeve, GPU,
Skupne službe, Sekcija za tekoče vzdr-
ževanje, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
061/172-42-41.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen dni,
ko državni organi ne delajo.

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

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

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

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-78-00.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 9. 2000, najkasneje do
9. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 9. 2000,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi elektromateriala, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika, rok do-
bave in reference.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 30 točk, za kvaliteto
4 točke, za finančno stanje ponudnika 4
točke, za rok dobave 3 točke in za referen-
ce 3 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo

za notranje zadeve

Ob-34404
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, št. faksa:
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
selova 6.

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

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

bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo, ki je razvidno iz razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT (brez DDV-ja).

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

cesivne dobave blaga do novembra leta
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču
soba 114 prvo nadstropje, naslednji delov-
ni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago 20 dni po tej objavi,
vsak delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT, v ceno je zajet tudi DDV.
Način plačila: virmansko, na žiro račun št.
51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114
prvo nadstropje. Zaprte in zapečatene ku-
verte (ovojnice) s ponudbo morajo biti v le-
vem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj-Ponudba-Javni razpis-Pisarniški inven-
tar”. Navedena mora biti tudi številka te ob-
jave in predmet javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 2000 ob
10. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, II. nadstropje v sejni
sobi, odpiranje vodi: Milan Nežmah,
univ.dipl.org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
ocenjene vrednosti celotnega naročila ali
dela naročila, za katerega daje ponudbo z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobo izvedbo pogodbenih obveznosti (to
je 160 dni).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve raču-
na.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi opreme v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudbe do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti kraj-
ši od 160 dni, od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, kvaliteta 20 točk, reference 10
točk, plačilni pogoji 10 točk. Merila so po-
drobno opisana in prikazana v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
Matjaž Lepenik, Miran Šturm, univ. dipl. inž.
el. in Milan Nežmah, univ. dipl. org., tel.
062/22-00-142/140/127, do 8. 9. 2000,
od 8. do 10. ure vsak delovnik.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64 z dne 14. 7. 2000, objava o izidu pa
dne 25. 8. 2000.

Elektro Maribor, d.d.,
Maribor

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

 Popravek

V javnem razpisu za izvedbo splošne in
varnostne razsvetljave hodnikov in stopnišč v
poslovni stavbi ZPIZ Slovenije, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 71-72, z dne 11. 8.
2000, Ob-33580 (str. 6560) in v javnem
razpisu za demontažo starih, ter dobavo,
montažo in zagon novih hladilnih central v
poslovni stavbi ZPIZ Slovenije, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 71-72, z dne 11. 8.
2000, Ob-33579 (str. 6559), naročnika Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, se 7. (b) in 8. (b) točka v obeh
razpisih popravita in se pravilno glasita:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 2000
med 8. in 12. uro.

8. (b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti osebno na naslov: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljublja-
na, vložišče.

Uredništvo

Št. 35/00 Ob-34140
1. Naročnik, poštni naslov, faks: Čebe-

larska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brdo pri Lukovici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del, ki

se bodo oddajala skupno ali posamično:
rekonstrukcija in dozidava Čebelarske-
ga centra Slovenije – instalacijska dela
(ogrevanje, vodovod, kanalizacija, pre-
zračevanje).
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebna, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik bo upo-
števal variante.

6. Datum predvidenega začetka in kon-
čanja del: od 15. septembra 2000 do 31.
decembra 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Čebelar-
ska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, Ljublja-
na, tel. 061/121-79-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. septembra
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun
št. 50100-678-48636, sklic na številko
341 - 00.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. september 2000, do
8. ure zjutraj.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, Ljubljana.

Na naslovni strani zapečatene ovojnice s
ponudbo mora biti označeno: ne odpiraj -
ponudba za ČCS, na hrbtni strani ovojnice
pa naslov ponudnika.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
8. september 2000, ob 16. uri v prostorih
Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3,
Ljubljana.

10. Znesek vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: ni zahtev.

11. Glavni pogoji glede načina financira-
nja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po situacijah z zapadlostjo 60
dni, DUR nastane z zadnjim v mesecu.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti fizično poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in odred-
bo o vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije.

14. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. september
2000.

15. Merila in dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJR): merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: Vlado Pušnik GSM: 041/610-110.

17., 18.
Čebelarska zveza Slovenije

Št. 35/00 Ob-34141
1. Naročnik, poštni naslov, faks: Čebe-

larska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brdo pri Lukovici.
4. Vrsta in obseg zahtevanih del, ki se

bodo oddajala skupno ali posamično: re-

konstrukcija in dozidava Čebelarskega
centra Slovenije – elektro - instalacijska
dela).

5. Kjer je potrebna, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo upo-
števal variante.

6. Datum predvidenega začetka in kon-
čanja del: od 15. septembra 2000 do 31.
decembra 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Čebelar-
ska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, 1000
Ljubljani, tel. 061/121-79-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. septembra
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun
št. 50100-678-48636, sklic na številko
341-00.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. september 2000, do
8. ure zjutraj.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana.

Na naslovni strani zapečatene ovojnice s
ponudbo mora biti označeno: ne odpiraj -
ponudba za ČCS, na hrbtni strani ovojnice
pa naslov ponudnika.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
8. september 2000, ob 16. uri v prostorih
Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: ni zahtev.

11. Glavni pogoji glede načina financira-
nja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po situacijah z zapadlostjo 60
dni, DUR nastane z zadnjim v mesecu.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti fizično poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in odred-
bo o vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije.

14. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. september
2000.

15. Merila in dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJR): merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: Vlado Pušnik GSM: 041/610-110.

17., 18.
Čebelarska zveza Slovenije

Št. 35/00 Ob-34142
1. Naročnik, poštni naslov, faks: Čebe-

larska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brdo pri Lukovici.

4. Vrsta in obseg zahtevanih del, ki se
bodo oddajala skupno ali posamično: re-
konstrukcija in dozidava Čebelarskega
centra Slovenije – dobava in montaža
balkonskih vrat in oken.

5. Kjer je potrebna, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik bo upo-
števal variante.

6. Datum predvidenega začetka in kon-
čanja del: od 15. septembra 2000 do 31.
decembra 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Čebelar-
ska zveza Slovenije, Cankarjeva 3, Ljublja-
na, tel. 061/121-79-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. septembra
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na žiro račun
št. 50100-678-48636, sklic na številko
341-00.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. september 2000, do
8. ure zjutraj

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana.

Na naslovni strani zapečatene ovojnice s
ponudbo mora biti označeno: ne odpiraj -
ponudba za ČCS, na hrbtni strani ovojnice
pa naslov ponudnika.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
8. september 2000, ob 16. uri v prostorih
Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek vrsta in trajanje sprejemljivih
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevana: ni zahtev.

11. Glavni pogoji glede načina financira-
nja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: plačilo po situacijah z zapadlostjo 60
dni, DUR nastane z zadnjim v mesecu.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnjeva-
ti fizično poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in odred-
bo o vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije.

14. Datum od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. september
2000.

15. Merila in dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJR): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku: Vlado Pušnik GSM: 041/610-110.

17., 18.
Čebelarska zveza Slovenije

Št. 202/2000 Ob-34189
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne slu-
žbe Maribor, kontaktna oseba je Boris Šker-
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binek, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
220-14-12, faks 226-551, soba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Mari-
bor, Koroška cesta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vročevodnega razvoda, vključno s
priključevanjem na obstoječo kotlarno
med Pristanom in projektom Dravskih
teras v Mariboru; ca. 15 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 20. 9.
2000; dokončanje v 30 delovnih dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom
ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalno dejavnost” – obvezno pripi-
sati, za kateri razpis plačujete.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. september 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. september 2000 ob 8. uri; Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sej-
na soba II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti javnega na-
ročila; trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika: d.o.o., d.d., s.p.,
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji..

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do odpiranja ponudb.

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

– reference pri podobnih delih 40 točk,
– ponudbena cena 40 točk,
– kvaliteta predhodno izvedenih del 20

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 41405-004/00-1 Ob-34196
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, telefaks 03/57-71-041.

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

3. Kraj izvedbe del: Prožinska vas.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja pločnika ob cesti G II - 107, odsek
Celje - Šentjur, od km 6.905 do km
7.575 v Prožinski vasi.

Ocenjena vrednost del: 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: oktober - no-
vember 2000.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore, tel. 490-76-60, kontaktna oseba Jo-
že Šepec.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 9. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ponudniki po-
ravnajo na žiro račun Občine Štore štev.
50700-630-10110, s pripisom “Razpis -
pločnik Prožinska vas“.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 9. 2000 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, Štore.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba - izgradnja
pločnika v Prožinski vasi - ne odpiraj“. Na-
vedena mora biti tudi številka objave v Ura-
dnem listu RS in poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih občinske
uprave Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
Štore.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10 % od vrednosti
javnega razpisa, z veljavnostjo do 15. 10.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo začasnih mesečnih situacij v roku
najmanj 60 dni od dneva prejetja situacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu je priznana sposo-
bnost: vsebina dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 9. 2000.

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

– plačilni pogoji - možnost kreditiranja –
30 točk;

– ponudbena cena – 35 točk;
– kadrovske reference ponudnika – 10

točk;
– reference – 25 točk.
Uporaba meril je natančneje opredelje-

na v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.

Občina Štore

Št. 403-200/00 Ob-34206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Juršinci, Občinska uprava,
Juršinci 3B, 2256 Juršinci, tel.
062/758-214, faks 062/758-246.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela za
gradnjo večnamenske športne dvorane
in vrtca. Orientacijska vrednost je
110,000.000 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 enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je 2. 10. 2000 in dokončanje del
1. 2. 2001, čas izvedbe štiri mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Juršinci, Občinska uprava, Juršinci 3B,
2256 Juršinci (ob dvigu predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 12. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
52400-630-20743, z namenom nakazila:
javni razpis – osnovna šola, 3. gradbena
faza.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Juršinci, Občinska
uprava, Juršinci 3B, 2256 Juršinci.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in ožigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova: Občina Juršinci, Občinska uprava,
Juršinci 3B, 2256 Juršinci, s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba”, z navedbo številke ob-
jave tega javnega razpisa in predmeta jav-
nega naročila. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 13. uri – Občina Juršinci,
Juršinci 3B.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT, z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačila z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavni del razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki mora biti registrirana in izpolnje-
vati finančno poslovne in tehnične sposo-
bnosti v skladu z razpisno dokumentacijo
in odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/98).

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določe-
nem za oddajo ponudb, v primeru, da po-
nudnik umakne ponudbo po tem roku, na-
ročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan med
8. in 15. uro, po predhodnem dogovoru s
kontaktno osebo javnega naročila, Ketiš
Igorjem, tel. 062/758-214.

17., 18.
Občina Juršinci

Ob-34230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Be-
gunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 04/533-33-15, faks 04/530-72-21.

Investitor: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, Begunje na Go-
renjskem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: popo-
tresna sanacija (rekonstrukcija) v okvi-
ru postopnega zagotavljanja standar-
dov, ocenjena vrednost: 70,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo kot
celota.

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

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumenta-
ciji; variante niso dovoljene.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
sredi oktobra 2000, dokončanje del predvi-
doma 30. november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55,
Begunje na Gorenjskem, kadrovska služba.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino
neposredno pred dvigom dokumentacije
na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazi-
lo o virmanskem nakazilu na ŽR št.
51540-603-31525.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem, kadrovska služba (kontaktna ose-
ba Mojca Erlah), tel. 04/533-33-15.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Psihiatrične bolnišnice
Begunje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo v
višini 10% ocenjene vrednosti. Bančna ga-
rancija za resnost ponudbe mora veljati do
roka veljavnosti ponudbe in še en dan.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba; v
primeru skupnega nastopanja pa sklenjena
pogodba o skupnem nastopu v partnerstvu
s solidarno odgovornostjo vseh partnerjev,
od katerih je eden poslovodeči.

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:
dokumentacija in dokazila, ki jih mora ponu-
dnik predložiti, so navedena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisna vprašanja lahko ponudniki posta-
vijo do 18. 9. 2000 na naslov: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Be-
gunje na Gorenjskem (faks 04/530-72-21).

17., 18.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 35003-39/2000 Ob-34231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/22-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (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: nadzi-
dava veznega hodnika pri OŠ I. v Murski
Soboti, v ocenjeni vrednosti 17,000.000
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: največ 60 dni
od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Murska Sobota, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
pri Stvarnik Jožetu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51900-630-76001.

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: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, ali vložišče Mestne ob-
čine Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2000 ob 13. uri.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z zakonom o izvajanju proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 9. 2000 od
12. ure.

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

16., 17., 18.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 6/00 Ob-34232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zdravstvo, Javni zdrav-
stveni zavod Splošna bolnišnica Brežice,
Černelčeva 15, 8250 Brežice, tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110, kon-
taktna oseba: po pooblastilu Ministrstva za
zdravstvo, direktor bolnišnice Tone Zorko,
univ. dipl. soc.

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

3. Kraj izvedbe del: Splošna bolnišnica
Brežice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dogra-
ditev dvigala in adaptacija veznega trak-
ta – sanacija – adaptacija; stopnišče,
dvigalo, vezni hodnik.
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Ocenjena vrednost del in opreme je sku-
paj z DDV 60 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je lahko
izključno kot celota.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso možne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 10. 2000 in dokončanje del do 31. 1.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni
Gramc, od ponedeljka do petka, tel.
0608/668-106. Dokumentacija je na voljo
po predložitvi dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 9. 2000
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 51620-603-31177.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis za
dograditev dvigala in adaptacija veznega
trakta – sanacija – adaptacija; stopnišče,
dvigalo, vezni hodnik”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice Brežice, Černelčeva 15,
8250 Brežice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
51 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: tripartitna pogodba o
izvedbi gradbenih del in strojne opreme v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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 v ponudbi priložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 50 dni od dneva predvidenega
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan od
26. 8. 2000 do 15. 9. 2000, od 8. do 15.
ure, po predhodnem dogovoru s kontaktno
osebo javnega naročila. Kontaktna oseba
javnega naročila je direktor bolnišnice Tone
Zorko, univ. dipl. soc.

17., 18.
Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 17/2000 Ob-34251
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Rakičan, Zvezna
ul. 4, 9000 Murska Sobota, tel. GSM
041/747-480, faks 02/523-11-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Rakičan, grad Raki-
čan, k.o. Rakičan.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijska dela na objektu grad Rakičan -
gradbeno konservatorska dela. Ocenje-
na vrednost del je 10,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudba se mora
izdelati na originalni tekst.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje del
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Rakičan, Zvezna ul. 4, 9000
Murska Sobota, tel. GSM 041/747-480,
faks: 02/523-11-01, kontaktna oseba Ka-
roli Ivan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 9. 2000
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 9. 2000 do 10. ure na naslov: Krajevna
skupnost Rakičan, Zvezna ul. 4, 9000 Mur-
ska Sobota.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj-ponudba”, s šte-
vilko objave tega javnega razpisa in z naved-
bo predmeta naročila, in sicer: “Javni raz-
pis-grad Rakičan”. Na kuverti mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja ponudnika.

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

javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 2000 ob
10. uri v prostorih ZVNKD, Slomškov trg 6,
Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene
vrednosti ponudbe.

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

glavni pogoji glede financiranja so podrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

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 natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Krajevna skupnost Rakičan

Ob-34253
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor, faks
062/224-073.

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

3. Kraj izvedbe del: mali namakalni si-
stem Selce, Lenart v Slovenskih gori-
cah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ocenje-
na vrednost celote je 30,983.362 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: 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 dva meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kon-
zorcij za namakanje Podravja, g.i.z., Glavni
trg 19/c, Maribor, kontaktna oseba Mira
Edelbaher, tel. 062/226-151, faks
062/224-073.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 5. septembra 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 15.000 SIT
za razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
poravnajo na blagajni KNP, g.i.z., oziroma
z virmanom na račun št.
51800-601-107224.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
25. septembra 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Konzorcij za namakanje Po-
dravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponud-
ba”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Konzorcij za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.

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 5% od vrednosti ponujenih
del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji plačila so vezani na pridobitev sred-
stev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture), z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz so-
dnega registra, z veljavnostjo 60 dni, doka-
zilo za opravljanje dejavnosti, boniteto, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo in oprem-
ljenost.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 9. 2000 do
12. ure.

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

– cena s plačilnimi pogoji,
– reference,
– garancijski roki,
– kvaliteta.
Merila in njihova uporaba so določena v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Mira
Edelbaher – Konzorcij za namakanje Po-
dravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor, tel.
062/226-151, faks 062/224-073.

17., 18.
KNP, g.i.z., Maribor

Št. 660-02 03/00 Ob-34266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas,
01/894-24-27.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bo oddajala: Grad Kostel – re-
konstrukcija veznega trakta.

Orientacijska vrednost: 140,000.000
SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek po
sklenitvi pogodbe; dokončanje v roku 9 me-
secev oziroma po dogovoru.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kostel, Občinska uprava, Vas 1, 1336
Vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
51300-630-10082.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kostel, Občinska
uprava, Vas 1, 1336 Vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000 ob 12. uri, prostori Občinske
uprave, Vas 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vre-
dnosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– način plačila in fiksnost cen 15%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

15%,
– strokovna usposobljenost sodelavcev

in njihova referenčna lista 5%,
– popolnost ponudbe 5%,
– opcija ponudbe 5%,
– druge ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih ali drugih razlogov.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne.

18.
Občina Kostel

Št. 2/2000 Ob-34274
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Lenart, Nikova
9/1, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/72-07-120, faks 02/72-07-120.

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

3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Lenart, območje naselja Jurovska cesta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: do-
gradnja mrliške veže v Lenartu; izvedba
gradbenih in obrtniških del.

Ocenjena vrednost del skupaj:
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1.
oktober 2000, dokončanje del 1. marec
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Lenart, Nikova 9/1 (kontak-
tna oseba Zemljič Jože), soba 7/1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 8. 2000
do 8. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-645-50449.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 9. 2000 do 9.
ure, ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Krajevna skupnost Lenart,
Nikova 9/1, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, s pripisom “Ne odpiraj, ponudba za
dograditev vežice”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek, 15. septembra 2000 ob 11. uri,
KS Lenart, Nikova 9/1, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, soba 7/1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na:  zahteva  se  bančna  garancija  za
resnost  ponudbe  v  višini  5%  od  vredno-
sti  ponujenih  del,  ki  mora  veljati  vsaj  60
dni  od  roka,  določenega  za  predložitev
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
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reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70% delež), reference (20% de-
lež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).

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 do 8. 9.
2000.

17., 18.
Krajevna skupnost Lenart

Št. 195/00 Ob-34275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodni muzej Slovenije, Prešernova
20, Ljubljana, 241-44-22.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Prešerno-
va 20.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja zaščitne konstrukcije zunanjega la-
pidarija; ocenjena vrednost del je
95,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa razpisana dela.

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

končanja del ali čas izvedbe: september
2000 do september 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
rodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljub-
ljana, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT na žiro račun
50100-603-40087.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 9. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Narodni muzej Slovenije,
Prešernova 20, Ljubljana, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 2000 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti del, veljavna do 15. 11.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala skladno z zakonom
o izvrševanju proračuna RS in v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: z izvajalcem bo skle-
njena pogodba.

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: zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 2000.

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: kontaktna oseba naročnika je Miro Vu-
te, tel. 241-44-08, od 9. do 10. ure.

17., 18.
Narodni muzej Slovenije

Ob-34276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Uli-
ca 15. maja 13, 6000 Koper, faks
066/486-120.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Sermin Kampo –
Morer, Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Sermin Kampo – Morer.

Ocenjena vrednost del: ca. 90,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi morebitna dodatna dela v ločenem pre-
dračunu.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 16. 10. 2000, predviden čas
dokončanja je 16. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ri-
žanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15.
maja 13 (tajništvo), 6000 Koper, faks
066/486-120, tel. 066/4860.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 50.000 SIT, na-
čin plačila: virman, na račun št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 26. 9. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo), 6000
Koper, faks 066/486-120, tel. 066/4860.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 ob
13.15, v mali sejni sobi (št. 113), na Rižan-
skem vodovodu Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za vrednost 4,500.000
SIT (5% predvidene vrednosti del).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisnih pogojih.

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

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 9. 2000 od
13. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo objavljeno.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Koper

Št. 35205-0001/00 Ob-34308
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 061/777-697.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Ivančna Go-
rica, območje Polževske planote.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vodovoda Polževska planota – I. fa-
za, ocenjena vrednost 30,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek: oktober 2000, dokončanje: avgust
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, referat za komunalo
Radoš Janez, Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 31. 8. 2000 vsak
dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na ŽR 50130-630-810293,
Občina Ivančna Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8,1295 Ivančna Gorica – z oznako
“Ne odpiraj, ponudba, vodovod Polževska
planota”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2000 ob 9. uri v prostorih Občine
Ivančna Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT.

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

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

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 80%,
– fiksnost cen – 10%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del –

10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije lahko dobite pri
Radoš Janezu na tel.: 778-385, 777-866.

17., 18.
Občina Ivančna Gorica

Št. 011-04-8/00 Ob-34319
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 R1-209
Bohinjska Bistrica-Jezero.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: propust čez potok v Laškem Rov-
tu pri Bohinjski Bistrici na cesti R1-209,
odsek 1092.

Ocenjena vrednost vseh del:
41,500.000 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 5 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
razpisno 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: 26. 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
propust čez potok v Laškem Rovtu pri Bo-
hinjski Bistrici na cesti R1-209, odsek
1092.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

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

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

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je
bil objavljen dne 14.7. 2000 pod št.
Ob-32158.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34320
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-638 Be-
gunje-Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: propust čez Zgošo v Begunjah
(Zgoša) na cesti R3-638 odsek 1132.

Ocenjena vrednost vseh del:
48,000.000 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 5 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
razpisno 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: 26. 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
propust čez Zgošo v Begunjah (Zgoša) na
cesti R3-638 odsek 1132.“ - M.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
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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
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,

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

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je
bil objavljen dne 14. 7. 2000 pod št.
Ob-32155.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-34321
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 R1-210 Gore-
nja vas-Trebija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R1-210
(319) odsek 1111 Gorenja vas-Trebija.

Ocenjena vrednost vseh del:
324,000.000 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 najkasneje do 31. 5. 2002.

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
razpisno 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: 26.9. 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
rekonstrukcijo ceste R1-210 (319) odsek
1111 Gorenja vas-Trebija.“ - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno Občina
Gorenja vas-Poljane. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
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 na-
ročilu:

– 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
javna 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-34322
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 G1-5 Arja vas
- Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izvedba protihrupne ograje ob
Jenkovi cesti v Celju (G1-5/0286 od km
5+610 do km 6+017).

Ocenjena vrednost vseh del:
55,000.000 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 2 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
razpisno 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: 25.9. 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
izvedbo protihrupne ograje ob Jenkovi cesti
v Celju (G1-5/0286 od km 5+610 do km
6+017).“ - J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
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polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila 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-34323
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 HC-H1 Do-
bruška vas-Smednik, Smednik-Drnovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti H1 odsek 226 in 225.

Ocenjena vrednost vseh del:
48,000.000 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 1 meseca 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
razpisno 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: 25.9. 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
izdelavo zapornega sloja na cesti H1 odsek
226 in 225.“ - M.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2000

ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna 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-34324
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: ceste v RS H, G
in R.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava in dobava vertikalne pro-
metne signalizacije za potrebe interven-
tne zamenjave in za potrebe obnove na
državnih cestah v RS.

Ocenjena vrednost vseh del:
100,000.000 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 najkasneje do 31. 12. 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
razpisno 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: 25.9. 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
izdelavo in dobavo vertikalne prometne sig-
nalizacije za potrebe interventne zamenjave
in za potrebe obnove na državnih cestah v
RS.“ - B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna 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-34325
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-662 Metli-
ka-Božakovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: modernizacija ceste R3-662 Me-
tlika (Cankarjeva cesta).

Ocenjena vrednost vseh del:
241,266.700 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 12 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno 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: 25.9. 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
modernizacijo ceste R3-662 Metlika (Can-
karjeva cesta).“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo del-
no financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije in delno Občina
Metlika. Naročnik bo plačal opravljena dela
v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 9/00) in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna 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-34326
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 R2-430 od-
sek 274 Slivnica-Slovenska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R2-430 odsek
274 Hoče-Slovenska Bistrica.

Ocenjena vrednost vseh del:
30,000.000 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 1 meseca 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21.9. 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
preplastitev ceste R2-430 odsek 274 Ho-
če-Slovenska Bistrica.“ - I.Š.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 9. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji. (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik bo druge informacije ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
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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.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 0501/48-3-308/105 Ob-34331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Samski dom Jožeta
Jame v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: javno
naročilo obsega krovsko-kleparska dela
na naslednjih objektih – sklopih:

I. objekt samski dom,
II. objekt jedilnica in kuhinja,
III. samostojne nadstrešnice.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša 16,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
celoti, torej vse sklope (I, II in III) v komple-
tu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvaja-
nje del posameznega sklopa ali za izvajanje
posameznih del iz posameznega 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 15. 10. 2000,
rok izvedbe pa je 15 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba: Borut Jug,
tel. 061/172-48-25 ali 041/837-730.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-105-00.

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

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

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

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2000 ob 11. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi krov-
sko-kleparskih del za zamenjavo strešne kri-
tine na samskem domu Jožeta Jame, v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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 (21. člen ZJN): cena,
reference ponudnika in morebitnega podiz-
vajalca, kooperanta oziroma poslovnega
partnerja ter finančno stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo: za ceno 30 točk, za reference
ponudnika in morebitnega podizvajalca, ko-
operanta oziroma poslovnega partnerja 10
točk ter za finančno stanje ponudnika 8 točk.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 93193-4/00 Ob-34144
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Hidrometeorološki zavod RS,
Vojkova 1b, Ljubljana, faks 01/436-17-13,
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Vojko-
va 1b, Ljubljana, faks 01/478-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev varo-
vanja.

Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT za 3 leta oziroma
8,333.333 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na lo-
kacijah Vojkova 1a in 1b, Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami razervirana za specifi-
čen poklic: veljavna licenca za opravljanje
zasebnega varovanja po zakonu o zaseb-
nem varovanju in o obveznem organiziranju
službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94,
23/97 in 9/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
32/94, 23/97 in 9/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za celotno javno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 3 leta
po sklenitvi pogodbe, z začetkom 1. 11.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Hidrometeorološki zavod RS, Vojko-
va 1b, Ljubljana, Agata Milutinovič, I. nad-
stropje, soba 102, tel. 01/478-40-00 int.
2110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 25. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Hidrometeorološki za-
vod RS, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, vlo-
žišče, I. nadstropje, tel. 01/478-40-00 int.
2110.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 10. uri, Hidrometeorološki
zavod RS, Vojkova 1b, Ljubljana, sejna so-
ba, I. nadstropje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti nav-
zoči predstavniki ponudnikov pooblastila za
zastopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,250.000 SIT (5% od orientacijske vred-
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nosti javnega naročila) z veljavnostjo do
15. 11. 2000 (10. člen zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije, Ur. l.
RS, št. 9/00).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnika finan-
cirata razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik oziroma samostojni obrtnik, registriran v
RS oziroma vpisan v ustrezen vpisnik;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste zmogljivosti:
– da ima veljavno licenco za opravljanje

zasebnega varovanja po zakonu o zaseb-
nem varovanju in o obveznem organiziranju
službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94,
23/97 in 9/98).

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 9. 2000.

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

– reference ponudnika, maks. 20 točk,
– kadrovska zasedba ponudnika, maks.

10 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 60 točk,
– certifikat kakovosti, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
kov; kontaktna oseba naročnika mag. Milan
Pirman – HMZ, tel. 478-41-19.

Možnost ogleda po predhodnem dogo-
voru.

19., 20.
Hidrometeorološki zavod RS

Ob-34193
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, faks
286-22-29.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov otrok
v osnovne šole na območju Občine Ig, v
šolskem letu 2000/2001.

Skupaj ocenjena vrednost naročila v zne-
sku: 6,210.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve v skladu z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik
izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in je
registriran za prevoz otrok v šolo z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(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 izpol-
njevati 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, 63/97, 84/99),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur.l. RS, št. 43/00),

– proračun Občine Ig.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko podajo po-
nudbo za prevoze za posamezno relacijo,
za sklop relacij ali za vse relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
varianto po razpisni dokumentaciji, poleg
lahko predlaga tudi svojo varianto.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka šol-
ski pouk; v času od 1. 10. 2000 do 30. 6.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 8. 2000
do 15. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku in
sicer proti podpisu in plačilu 5.000 SIT na
žiro račun Občine Ig, št.
50101-630-810160, z namenom nakazi-
la: javni razpis – prevozi.

10. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 9. 2000 do 14. ure. Po-
nudbe poslane po pošti morajo do navede-
nega roka prispeti na naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
Ponudbo se predloži v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj“ in s pripisom “Javni
razpis – ponudba za prevoz osnovnošolskih
otrok“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 9. 2000
ob 17. uri, na naslovu: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za resnost ponudbe predlo-
žiti ponudbi bančno garancijo v višini 10%
ocenjene ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 60 dni po izteku od razpisnega
roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačilo v ro-
ku 30 dni po izstavitvi računa za pretekli
mesec.

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 in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: po
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 9. 2000
po 17. uri.

17. Merila za izbor ponudnika, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o javnem naroči-
lu: Občina Ig, Ig 72, Ig, tel. 286-28-06, v
času uradnih ur.

Občina Ig

Št. 41405-005/00-01 Ob-34195
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore, telefaks 03/57-71-041.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije PGD, PZI za izgraditev nadvo-
za Lipa - Štore.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Štore.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi in uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
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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 storitve: ponudnik mora ponuditi vsa
razpisana dela.

7. a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 60 dni od podpisa po-
godbe.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore, kontaktna oseba Jože Šepec, tel.
03/490-76-60.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 9.2000, v času
uradnih ur občinske uprave, po predhodni
telefonski najavi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ponudniki na-
kažejo na žiro račun Občine Štore št.
50730-630-10110, s pripisom “Razpis -
PGD, PZI nadvoz“.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 15. 9. 2000
do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za izdelavo
projektov PGD, PZI za nadvoz Lipa - Štore -
ne odpiraj“.Navedena mora biti tudi številka
objave v Uradnem listu RS in poln naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih občinske
uprave Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15,
Štore.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% vrednosti
razpisanih del z veljavnostjo do 15. 10.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: plačilo začasnih mesečnih situacij v
roku najmanj 60 dni od dneva prejetja si-
tuacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu je priznana sposo-
bnost: vsebina dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 2000.

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

– plačilni pogoji - možnost kreditiranja –
40 točk;

– ponudbena cena – 35 točk;

– reference – 25 točk;
Uporaba meril je natančneje opredelje-

na v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.

Občina Štore

Št. 1220/612/000818 Ob-34222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, št. faksa:
236-32-10.

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 študije “Izbor lo-
kacije za odlagališče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov - Vrednotenje
prostora po posameznih parametrih in
prikaz potencialno primernih območij
po posameznih parametrih”, ocenjena
vrednost naročila 8,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve so natančno podane v razpisni do-
kumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo upošteval.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: približno 3 mesece po
podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, 1000 Ljubljana, Sabina Hajrič,
univ.dipl.iur., soba 537/V, tel. 236-32-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 9. 2000, do 15.
ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 15. 9. 2000, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, so-
ba 537/V.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2000, ob 9. uri, Agencija za
radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000
Ljubljana.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 15. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference izvajanja tovrstnih del - vre-

dnost merila 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe - vre-

dnost merila 25 točk (25/100),
– celovitost ponudbe - vrednost merila

20 točk (20/100),
– ponudbena cena - vrednost merila 15

točk (15/100),
– rok izvedbe - vrednost merila 10 točk

(10/100),
– dodatno merilo - vrednost merila 10

točk (minus 10/100).

Merila in navodilo za njihovo upošteva-
nje so podrobneje opisana v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Agencija za radioaktivne

odpadke

Št. 2010/612/00081 Ob-34223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, št. faksa:
236-32-30.

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 projekta “Komu-
nikacijske dejavnosti v podporo izboru
lokacije za odlagališče nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov”, ocenjena vre-
dnost naročila 9,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: za-
hteve so natančno podane v razpisni doku-
mentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo upošteval.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: zaključek december
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, 1000 Ljubljana, Sabina Hajrič,
univ.dipl.iur., soba 538/V, tel. 236-32-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 9. 2000 do 15.
ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova 53, 1000 Ljubljana, so-
ba 538/V.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2000, ob 9. uri, Agencija za radioak-
tivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljublja-
na. Po javnem odpiranju ponudb bodo po-
nudniki, ki bodo imeli popolne ponudbe,
svoje ponudbe posebej predstavili naročni-
ku. Predstavitev se posebej ne ocenjuje.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 19. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference izvajanja tovrstnih del - vre-

dnost merila 20 točk (20/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe - vre-

dnost merila 40 točk (40/100),
– formalna celovitost ponudbe - vrednost

merila 20 točk (20/100),
– ponudbena cena - vrednost merila 10

točk (10/100),
– rok izvedbe - vrednost merila 10 točk

(10/100),
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– dodatno merilo - vrednost merila 10
točk (minus 10/100).

Merila in navodilo za njihovo upošteva-
nje so podrobneje opisana v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Agencija za radioaktivne

odpadke

Št. 400002-23/00 Ob-34224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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 strokovnih pod-
lag:

1. Program ukrepov za urejanje po-
virja Dravinje s predlogom prioritet.

Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

2. Program urejanja povirja Mislinje s
predlogom prioritet:

A) Desni pritoki s Pohorja,
B) Levi pritoki s Paškega Kozjaka in

Plešivca.
Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-

dežu izbranega ponudnika.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za obe, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila za po-
samezne naloge:

1. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, ga. V. Plemelj, II.
nadstropje, soba 205, tel. 061/178-44-33
in vložišče v pritličju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 9. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 18. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 10. uri za prvo nalogo in ob
11. uri za drugo nalogo, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede finansiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
sira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 18. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks 5 točk,

– ponudbena cena, maks 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: mo-
rebitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naroč-
nika; kontaktna oseba naročnika Ada
Štravs Brus, univ. dipl. inž. grad., tel.
061/178-44-38.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS
za varstvo narave

Št. 40006-5/00 Ob-34242
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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: informacijski sistem Na-
rava.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in sedežu naroč-
nika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 8 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, soba
št. P08, pritličje, tel. 061/178-44-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 9. 2000.

(c)
10. (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: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
sejna soba, I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avan-
si niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega re-
gistra oziroma drugo) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 18. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta in celovitost ponujene reši-

tve, maks. 35,
– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 20 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja), maks. 10 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– bo trajanje izvajanja del daljše od raz-
pisanega,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do

naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika je Mateja
Galič, tel. 061/178-44-51.

19., 20.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 60 Ob-34243
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

le-faksa: Občina Podlehnik, Podlehnik 9,
2286 Podlehnik, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40- 60.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjenavre-
dnost naročla: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Podlehnik za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 in
2003/2004. Orientacijska vrednost celotne-
ga naročila znaša 40.000 SIT, za šolski dan.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Podle-
hnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in licenco za prevoz potnikov
v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo predložijo
ponudbe za vse razpisane relacije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji – celo-
stno ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudbe za po-
samezne relacije prevoza ne bodo upošte-
vane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2004, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podle-
hnik, tel. 02/788- 40- 60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 10 dni od te objave do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo : znesek v višini 5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20 dni od objave v
Ur. l. RS, do 12. ure (všteti so prvi in zadnji
dan).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podle-
hnik 9, 2286 Podlehnik.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označena z napisom: “Ne odpiraj!
Ponudba šolski prevozi.“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. Ne-
pravilno opremljene ponudbe bo komisija
zavrnila v postopku odpiranja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21 dan od te objave ob 12. uri, Občina
Podlehnik, Podlehnik 9, v županovi pisarni.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% skupne vrednosti ponudbe storitve,
navedene v ponudbi. Garancija mora trajati
do vključno 31. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo za oprav-
ljeno storitev v zakonskem roku 30 dni po
prejemu računa.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN 40. člena.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 20 dneh
razpisa od 12. ure dalje.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika na enakih že

opravljenih storitvah v preteklem letu,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki lahko dobijo informacije v zvezi z naro-
čilom na Občini Podlehnik, Podlehnik 9,
tel. 788- 40- 60.

19.
20. Prvi neuspel javni razpis za to naro-

čilo ja bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
67 z dne 28. 7. 2000 pod št. 32810.

Občina Podlehnik

Št. 619/200 Ob-34256
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad,
faks 02/55-31-525.

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: dnevni prevozi osnovno-
šolskih otrok OŠ Grad v šolskem letu
2000/2001. Orientacijska vrednost naro-
čila za šolsko leto 2000/2001 je
14,288.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Grad.
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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Uradni list RS, št.
33/97), navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnje-
vanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/00).
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v šolo
in iz šole na relaciji Zenkovci–Bodonci–Ra-
dovci–OŠ Grad,

b) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v šolo
in iz šole na relaciji Bodonci–Kovačevci–
Vidonci–Grad (Kreft)–OŠ Grad,

c) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v šolo
in iz šole na relaciji Dolnji Slaveči–Motovil-
ci–OŠ Grad in

d) prevozi šolskih otrok OŠ Grad v šolo
in iz šole na relaciji Vadarci – zg./Kruplivnik
–GD Kruplivnik–Kruplivnik (Beli križ)–OŠ
Grad.

Ponudniki lahko kandidirajo le za vse re-
lacije skupaj.

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: za vse dni v šolskem
letu 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grad, Grad 172, 9264 Grad, kontak-
tna oseba Lidija Krpič, tel. 55-09-120 in
telefaks 55-31-525.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do datuma za oddajo prijav.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grad, Grad 172,
9264 Grad. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno 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
Grad.

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, ki mora veljati do
11. 10. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa. Spre-
memba cene prevoza otrok se spremeni z
aneksom k pogodbi.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpi-
ranja.

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

– cena prevoza na kilometer,
– plačilni pogoji,
– kakovost in organizacija ponujene

storitve (čas, v katerem se lahko zagotovi
nadomestno vozilo zaradi morebitne okva-
re) in

– druge reference ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo na naslovu Občina
Grad, Grad 172, 9264 Grad, ali po telefo-
nu 55-09-120, kontaktna oseba Lidija Kr-
pič.

19., 20.
Občina Grad

Ob-34263
1. Naročnik, poštni naslov, številka,

telefaks: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, faks 07/348-11-31.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: obnova strehe na stavbi
Občinske uprave, Goliev trg 5, Trebnje.

Ocenjena vrednost storitve je:
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trebnje, Goliev trg 5.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba je vezana na registraci-
jo pravne ali fizične osebe .

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik mora izvesti dela v skladu z zako-
nom o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne klasifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne ali fizične osebe morajo v ponudbi
navesti imena in priimke ter strokovne kvali-
fikacije lastnih kadrov, ki bodo odgovorni za
izvedbo naloge; enako velja za morebitne
podizvajalce.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo celovito ponudbo in ne samo del sto-
ritve. Variante niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: storitev se izvede takoj
po podpisu pogodbe in konča najkasneje
do 10. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva dokumentacija: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kontaktna ose-
ba je vodja službe za splošne zadeve Dušan
Mežnaršič, tel. 068/348-11-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do treh dni pred
rokom za oddajo ponudb, in sicer vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki , ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT (DDV je vključen v ceni) na žiro račun št.
52120-630-40206.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 15. 9. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti v zaprtih kuvertah z oznako “Javni
razpis – obnova strehe stavbe Občine Treb-
nje“, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.

11. Datum in čas ter kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe se bodo javno odpirale dne
18. 9. 2000 ob 13. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: menica.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila ali sklicevanja na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik bo plačal
storitve izvajalcu v roku 60 dni po prejemu
računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno naro-
čilo: podpisana pogodba, sestavljena po za-
htevah iz razpisne dokumentacije.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora biti registriran za opravljanje raz-
pisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: ponudnik lahko
odstopi od ponudbe le do zadnjega roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(40 točk), izvedbeni rok (20 točk), garancija
(10 točk), druge ugodnosti (5 točk), refe-
rence (10 točk).

Merila imajo enako udeležbo v končni
oceni.

Podrobnejša določila vsebuje razpisna
dokumentacija.

Občina Trebnje

Št. 407-0093/2000 Ob-34265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbeno-obrtniških in instalacijskih
del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi
priključki za prenovo in dozidavo objek-
ta Gimnazija Kočevje.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 590,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ni dopustna.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
datum pričetka del je oktober 2000, predvi-
den datum dokončanja del je julij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
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pooblaščencu investitorja LIZ-inženiring
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstro-
pju v sobi št. 511, med 8. in 10. uro,
kontaktna oseba Janez Sitar, telefon:
061/23-44-000, faks 061/23-44-050 ob
predložitvi potrdila o vplačilu prispevka za
razpisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 6. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, nakazilo na ŽR,
št.: 50102-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 25. 9. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: LIZ- inženiring, d.d., Vurni-
kova 2, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj –
za Gimnazijo Kočevje”. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 25. 9. 2000 ob 12. uri, na
Ministrstvu za šolstvo in šport – Služba za
investicije, Trubarjeva 3/V v veliki sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od razpisne vrednosti ponujenih del,
z veljavnostjo trajanja ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
opravljena dela plačal v 60 dneh po ura-
dnem prejemu potrjenih situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z gradbeno pogodbo bo na-
ročilo prevzel glavni izvajalec z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev za posamezne vr-
ste del, ki jih mora navesti v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika: ponudnik mora po-
nudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 9. 2000
po 10. uri.

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

a) ponudbena cena: 50%,
b) reference ponudnika in podizvajalcev

v zadnjih petih letih za tovrstna dela: 15%,
c) finančna sposobnost: 10%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, med 8. in 10. uro, Janez Sitar, tele-
fon: 061/23-44-000, faks
061/23-44-050.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 24 z dne 17. 3.
2000.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1141 Ob-34297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

a) priprava in razdeljevanje gotovih
obrokov hrane, prevzem delavcev kuhi-
nje, najem prostorov, opreme in inven-
tarja prehrambene službe (ocenjena vre-
dnost naročila je 130,000.000 SIT/letno),

b) financiranje obnove kuhinje (oce-
njena vrednost je 180,000.000 SIT, z dobo
vračanja investicije 7 let).

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik-KO-
PA, Golnik 36.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), zakon o gostinski
dejavnosti, zakon o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja, kolektivna pogodba za
negospodarske dejavnosti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: imena
osebja in strokovne kvalifikacije morajo biti
navedene.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se odda kot celota.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji (variant ni).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek predvidoma
1. 11. 2000, dokončanje 1. 11. 2007.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, uprava bolnišnice,
Roman Potočnik, tel. 064/469-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 9. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice, ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 064/469-441.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
pranje perila z najemom prostorov, opreme,
inventarja in prevzema delavcev pralnice Bol-
nišnice Golnik-KOPA” in z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v vrednosti 2,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do dneva veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji (pogodba).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
čas 7 let.

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 splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 29. 9. 2000
od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
obrokov (maks. 35 točk), investicijski pogo-
ji (maks. 25 točk), plačilni pogoji (maks. 10
točk), finančno poslovanje (podatki iz BON
maks. 20 točk), reference (maks. 10 točk).

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo ponudnikov.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu če je bila objavljena: namera je bila
objavljena v Ur. l. RS, št. 33, z dne 14. 4.
2000.

20.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 82/00 Ob-34316
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, 2281
Markovci, tel. 02/788-82-20, faks
02/788-82-21.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zem-
ljišč na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na
komasacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacij-
skega območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišča
na komasacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
72,960.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k.o. Nova vas pri Mar-
kovcih, Bukovci, Stojnci, Moškajnci.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek, dokončanje
kakor sama izvedba komasacijskih del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no - Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev in naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
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obnovo vasi za leto 2000 (Uradni list RS, št.
31/00). Kolikor Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo ugodilo
se dela v predmetu javnega naročila ne bo-
do izvajala in v tem primeru objavljeni razpis
v ničemer ne zavezuje Občine Markovci pro-
ti ponudnikom.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom na žiro račun 52400-630-20855
s pripisom “javni razpis za storitve”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 25. 9.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Markovci
33, 2281 Markovci z napisom “Ponudba -
ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2000, ob 13. uri v sejni sobi Občine
Markovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

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: pogodbe in bančne
garancije.

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 23. 9. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje: Mira Edelba-
her, Konzorcij za namakanje Podravja, tel.
02/226-151.

19., 20.
Občina Markovci

Št. 48 Ob-34363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 062/220-14-45
faks 02/252-48-15 (po pooblastilu Mini-
strstva za okolje in prostor).

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:

(1) idejni projekt preprojektiranja
odlaganja in sanacije obstoječega dela
deponije nevarnih odpadkov Metava ter
načrt najnujnejših sanacijskih del; oce-
njena vrednost 9 mio SIT,

(2) študija določitve pričakovanih ko-
ličin odpadkov, ki se lahko odlagajo na
odlagališču nevarnih odpadkov Metava;
ocenjena vrednost 3 mio SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik lahko kandidi-
ra za posamezne razpisane naloge, ne pa
za del storitev v okviru posamezne razpisa-
ne naloge.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudnik lahko ponudi sa-
mo ponudbo v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– rok za izvedbo naloge pod točko (1) je
30. 11. 2000,

– rok za izvedbo naloge pod točko (2) je
30. 11. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo okolja, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor.

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

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

predložiti ponudbo: 8. 9. 2000 do 12. ure,
na glede na način dostave ponudbe.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zavod za varstvo okolja,
Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, tajništvo.
Ponudba mora biti zapečatena, označena s
pripisom “Ponudba za Metavo, ne odpiraj” z
navedbo tel. št. ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2000 ob 10. uri, Slovenska 40,
2000 Maribor, v sejni sobi II. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pismeno pooblastilo za zastopanje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: avansa ni, ra-
čuni plačljivi v roku 30 dni v mesečnih situ-
acijah.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za posa-
mezno razpisano nalogo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi drugimi izvajalci.

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

strokovne kadre in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 9. 2000.

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

1. razdelanost posameznih postavk
posamezenga razpisanega naročila maks.
15 točk,

2. reference ponudnika – maks. 25
točk,

3. kadrovska sestava izvajalca oziro-
ma njegovih podizvajalcev – maks. 20 točk,

4. trajanje razpisaneh del – maks. 10
točk,

5. ponudbena cena – maks. 20 točk,
6. plačilni pogoji – maks. 10 točk.

18. Druge informacije o naročilu: druge
morebitne informacije o naročilu dobijo
ponudniki pri Brigiti Čanč, tel.
062/22-01-445.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 28. 7. 2000 pod št.
46, Ob-32864, objava o izidu pa dne 25. 8.
2000.

Mestna občina Maribor

Št. 352-27-7/00, 352-27-6/00 Ob-34366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, 1001 Ljubljana, Dunajska 47,
p.p. 653, številka telefaksa:
061/178-70-10.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročil: naročilo obsega naslednji
nalogi:

A) Prostorska dokumentacija za sa-
nacijo in izgradnjo visokovodnih nasi-
pov ob reki Muri od Cvena do Vučje
vasi:

a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

b) proučitev variant visokovodnih nasipov
in po potrebi izdelava dodatne rešitve, pri-
merjava rešitev in predlog najustreznejše re-
šitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana občin Radenci,
Murska Sobota, Križevci, Veržej in Ljutomer
vključno s programsko zasnovo območja vo-
dnogospodarske ureditve;

d) izdelava lokacijskega načrta za sana-
cijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Cvena do Vučje vasi;

Orientacijska vrednost razpisnih del je
12,000.000 SIT.

B) Prostorska dokumentacija za iz-
gradnjo in sanacijo visokovodnih nasi-
pov ob reki Muri od Dokležovja do Kuč-
nice:

a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

b) proučitev variant visokovodnih nasipov
in po potrebi izdelava dodatne rešitve, pri-
merjava rešitev in predlog najustreznejše re-
šitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana občin Tišina,
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Murska Sobota in Beltinci vključno s pro-
gramsko zasnovo območja vodnogospodar-
ske ureditve;

d) izdelava lokacijskega načrta za sana-
cijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Dokležovja do Kučnice;

Orientacijska vrednost razpisnih del je
13,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba zgo-

raj navedenih naročil z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: v skladu z 69. členom zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročili: zakon
o urejanju prostora, zakon o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor in ostali predpi-
si s področja urejanja prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
skladno z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek obeh storitev
je vezan na datum podpisa pogodbe; obe
storitvi trajata 18 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47 (II.nadstropje), kontaktna oseba Suzana
Zupanc Hrastar (tel. 178-70-35). Dokumen-
tacija je na vpogled tudi na spletnih straneh
MOP UPP: www.sigov.si/upp.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 9. 2000.

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

predložiti ponudbo(i): ponudbo je potrebno
predložiti do 18. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo(i): Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunaj-
ska 47, 1001 Ljubljana, tajništvo, soba 103.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000; ob 9. uri za nalogo pod tč. A,
ob 9.30 za nalogo pod tč. B; Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana, sejna so-
ba (II. nadstropje).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpis-
no dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor ter s 26. čle-
nom zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo(i) do poteka roka za
oddajo ponudb, to je do 18. 9. 2000 do
10. ure.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih treh (3) dopolnje-
nih ter tekočega leta: maks. 40%;

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%:

· odgovorni nosilec naloge (stopnja in
vrsta izobrazbe): maks. 10%,

· odgovorni nosilci po področjih (sto-
pnja in vrsta izobrazbe): maks. 15%,

· projektna skupina (interdisciplinarnost
in ustreznost izobrazbene strukture): maks.
10%;

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
10%;

– trajanje razpisanih del: maks. 10%;
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks. 5%.
Merila veljajo za storitve pod tč. A in

tč. B.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkas-
neje v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 26042-12/00-0504-0003 Ob-34368
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za promet in zveze,
Langusova 4, 1535 Ljubljana; telefaks:
01/478-81-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava strokovno razvojne
naloge z nazivom: razvoj slovenske želez-
niške infrastrukture do leta 2020 – Mož-
nosti razvoja železniške proge na odse-
ku Grosuplje - Kočevje, ki mora vsebovati:

– posnetek trenutnega stanja infrastruk-
ture,

– podatke o prepeljanem tovoru in pot-
nikih (za vsaj tri predhodna leta) z analizo
trenda,

– analizo trga, ki mora zajeti tovorni in
potniški potencial ter možne scenarije za
obdobje do leta 2020,

– predlog ukrepov na področju izboljša-
nja oziroma dograditve infrastrukture in

– analizo ekonomske upravičenosti za iz-
vedbo ukrepov iz prejšnje alinee.

Ocenjena vrednost naročila je 10 mio
SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo po-
nudniki, ki so usposobljeni za izdelavo stro-
kovno razvojnih nalog in so registrirani za
opravljanje tovrstne dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: naci-
onalni program razvoja slovenske železni-
ške infrastrukture (NPRSZI, Ur. l. RS, št.
13/96) in sklep o pričetku oddaje javnega
naročila št.: 26042-12/00-0504-1, ki ga je
izdal mag. Anton Bergauer, Minister za pro-
met in zveze.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne

kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve, kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za izvedbo storitve v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi le varianto skladno z razpisno doku-
mentacijo.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka izvaja-
nja storitve je dan podpisa pogodbe, rok za
dokončanje pa je štiri mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija za pripravo ponudbe
je na razpolago na Ministrstvu za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, v Uradu za
železnice pri Igorju Prinčiču.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v roku 5 delovnih
dni od objave tega razpisa v Ur. l. RS, med
10. in 11. uro.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: ponudba z vso za-
htevano dokumentacijo v zaprti ovojnici s
ponudnikovim naslovom in oznako “Ne od-
piraj - javni razpis za izdelavo strokovno raz-
vojne naloge: razvoj slovenske železniške
infrastrukture do leta 2020 - Možnosti raz-
voja železniške proge na odseku Grosuplje
- Kočevje” mora biti poslana s priporočeno
pošiljko najkasneje 15. 9. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 9. 2000
ob 14. uri v sejni sobi V. nadstropja Mini-
strstva za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevava:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik bo
delo prevzel na osnovi 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po zaključku
roka za oddajo ponudb, to je 15. 9. 2000.

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

– reference ponudnika - 20 točk oziroma
(%),

– celovitost obsega ponujenih del - 20
točk oziroma (%),

– ponudbena cena - 20 točk oziroma (%),
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– strokovna korektnost ponudbe - 20
točk oziroma (%),

– zagotavljanje časovnega roka - 10 točk
oziroma (%),

– jamstvo in druge ugodnosti, ki jih ponu-
dnik nudi naročniku - 10 točk oziroma (%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
15 dni po odpiranju ponudb. Vse dodatne
informacije dobite pri pooblaščeni osebi,
Igorju Prinčiču na tel. 418-82-03.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Št. 2-4820/00 Ob-34294
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolo-
dvorska 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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: priprava dokumentacije
in izvedba razpisnega postopka ter vseh
ostalih aktivnosti do podpisa izvajalske
pogodbe za projekt “Obnova useka Križ-
ni vrh z obnovo proge od km 563+346
do km 564+860 na progi Zidani
Most-Maribor”, v skladu s pravili Fidic in
postopki PHARE-ISPA.

Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Železniška proga Zidani
Most-Maribor, odsek med postajama Po-
ljčane in Slovenska Bistrica.

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: PHA-
RE Procedures, Fidic, zakon o graditvi ob-
jektov, ZJN, ZOR.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
skladno z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: okvirni rok za dokon-
čanje vseh del je 7 mesecev. Rok za izdela-
vo razpisne dokumentacije 8. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice d.d., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Irena
Zore, univ. dipl. inž. grad.; tel.
061/29-14-592; faks 061/29-14-822.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 17.000
SIT z virmanom na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 19. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, (soba 205).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 2000 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (ste-
klena dvorana).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena menica v višini 5 % ocenjene
razpisane vrednosti in mora veljati do pote-
ka opcije ponudbe, to je 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala iz sredstev Republiške-
ga proračuna, skladno z razpisno in pogod-
beno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– tehnični del (utež 70%):
– reference – 50 %,
– kadrovska struktura – 20 %,
– predloženi delovni program – 20 %,
– krajši rok izvedbe – 10 %;

– finančni del (utež 30%):
– višina ponudbene cene – 100 %.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu naročnika, pri Ireni Zore.

19., 20.
Slovenske železnice d.d.

Ljubljana

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

V javnem razpisu za dobavo opreme za
obnovljeni kompleks Mladika v Ljubljani, na-
ročnika Vlade Republike Slovenije, Servisa
skupnih služb vlade, objavljenem v Uradnem

listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33255, se besedilo za 10. točko po-
pravi in se pravilno glasi:

10. Vrednost najvišje in najnižje popol-
ne ponudbe:...

Uredništvo

Št. 217 Ob-34152
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilsko re-

ševalna služba Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kakovost, funkcionalnost in lastnosti

opreme - 50% delež,
– cena in plačilni pogoji - 40% delež,
– reference - 10% delež.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: specialno tovorno vozilo
GTV 4000 1+2 (oznaka po slovenski ti-
pizaciji 3.9.8. točka).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: dve ponudbi

istega ponudnika.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, pod št.
20/2000, Ob-30703.

Gasilsko reševalna služba
Kranj

Ob-34153
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, Trebnje.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
6. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, kvaliteta, finančno stanje
ponudnika in rok plačila in druga merila iz
razpisne dokumentacije:

– skupina D: ribe. Ker po pregledu in
ocenjevanju za navedeno skupino blaga ni-
sta ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponud-
nikov, se izbira najugodnejšega ponudnika
ne opravi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina artiklov H: splošno prehram-
beno blago: Mercator Dolenjske, d.d., No-
vo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto.

– skupina artiklov A: sveže ter suho sad-
je in zelenjava: D.BULC & Co. D.n.o., Ko-
lodvorska 16, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.

6. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga – živila.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina artiklov H: 5,480.561,52 SIT,
– skupina artiklov A: 2,267.103,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
– skupina artiklov H: 5,253.444,99 SIT

– 5,480.561,52 SIT,
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– skupina artiklov A: 2,162.767,80 SIT
– 2,267.103,67 SIT.

11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 39 z
dne 12. 5. 2000, Ob-27231.

Dom starejših občanov Trebnje

Ob-34205
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspešnost razpisa; popolna je
bila samo ena ponudba.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pisarniški inventar.
7., 8., 9., 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-31930.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 462-02/75-00/0510-0901 Ob-34238
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire:17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena.
Merilo pod 1. alineo “reference“ pred-

stavlja 50% vrednosti. Merilo pod 2. alineo
“cena“ predstavlja 50% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

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

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

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

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

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

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

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

slednji formuli:

minimalna cena × 100
Cena v točkah = ——————-—————————

      ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina dodeljenih del:

dobava kovinskih regalov za arhivo,

ekonom. opreme, protipožarnih
varnostnih omar, namenske blagajne ter
garderobnih kovinskih omar.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe: 44,198.507,57 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis ni uspel, saj po pregledu in ocenjeva-
nju ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov in naročnik po določilih
prvega odstavka 41. člena zakona o javnih
naročilih ni sprejel sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.

Carinska uprava RS

Št. 422 Ob-34255
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Davorin Jenko Cerklje, Krvavška 4, 4207
Cerklje na Gorenjskem.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 7. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zago-
tovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 5, 4202 Naklo,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana;
2. za meso in mesne izdelke (za vse

izdelke):
– Kepic Aleš, s.p., mesarstvo, izdela-

va klobas in prodaja na drobno, Krvavška
cesta 14, 4207 Cerklje,

– Mesarstvo Kmečki hram, Trg Davori-
na Jenka 6, 4207 Cerklje (za podskupino B),

– Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129
Ljubljana,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj;

3. za mleko in mlečne izdelke:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska ce-

sta 224, 1000 Ljubljana,
– Nadika veleprodaja in maloprodaja,

d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe:

ni dveh ponudnikov (ker je to drugi neu-

speli razpis, bo sklenjena neposredna po-
godba);

6. za jajca: ni dveh ponudnikov (ker je
to drugi neuspeli razpis, bo sklenjena nepo-
sredna pogodba);

7. za mlevske izdelke in testenine:
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529

Ljubljana;
8. za sirupe in sadne sokove: ni dveh

ponudnikov (ker je to drugi neuspeli razpis,
bo sklenjena neposredna pogodba);

9. za ostalo prehrambeno blago: ni
dveh ponudnikov (ker je to drugi neuspeli
razpis, bo sklenjena neposredna pogodba).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Da-
vorin Jenko, Cerklje na Gorenjskem,
Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenj-
skem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 14,695.000 SIT, in sicer:

a) za kruh in pekovske izdelke ca.
5,320.000 SIT,

b) za meso in mesne izdelke:
– vse vrste mesa in mesnih izdelkov ca.

2,700.000 SIT,
– perutninsko meso ca. 1,050.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.

1,950.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca. 1,800.000

SIT,
e) za zmrznjene in konzervirane ribe ca.

85.000 SIT,
f) za jajca ca. 125.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.

265.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.

970.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.

1,480.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Davorin Jenko

Cerklje na Gorenjskem

Ob-34262
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo RS, Univerza v Maribo-
ru. Pooblaščeni predstavnik naročila: Pro-
tech, d.d., Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok dobave 5%,
– finančna boniteta 3%,
– ostale ugodnosti 2%.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slin, d.d., Dunajska 22,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: univerzitetna stavba v
Mariboru, Slomškov trg 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja oprema za
upravni del.

7. Pogodbena vrednost: 60,391.087 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,984.511 SIT, 59,987.554 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-31022.

Protech, d.d., Maribor

Št. 333-8/2000 Ob-34300
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4., 5.
6. (a) Kraj dobave: po seznamu naroč-

nika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: koruza v zrnju – razsuta.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31624.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 2.0.-4807/00 Ob-34303
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– Lot 3 pozicije 3.2. do 3.14. – ponu-

dnik je najbolje usposobljen in je ponudil
najboljšo izvedbo integracije omrežja ter naj-
boljše in najcenejše vzdrževanje;

– Lot 3, pozicija 3.1. – ponudnik je po-
nudil opremo 3 FR/ATM stikal, ki najbolje
ustreza novim potrebam SŽ po operaterstvu
TK storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Lot 3, pozicije 3.2. do 3.14. – Mibo
Komunikacije, d.o.o., Ljubljana,

– Lot 3, pozicija 3.1. – Kapsch AG, Av-
strija (vključno z opcijo).

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 11.

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

– Lot 3, pozicije 3.2. do 3.14. –
FR/ATM stikal tipa Nortel 6440, dobava
in montaža modemov 11 usmerjevalni-
kov, 30 Ethernet stikal ter povezavo do
29 LAN v WAN omrežje,

– Lot 3, pozicija 3.1. – 3 FR/ATM sti-
kal Nortel Networks, tipa Passport 7480
in 9 napajalnikov UPS.

7. Pogodbena vrednost:
– Lot 3, pozicije 3.2. do 3.14. –

71,087.852,29 SIT,
– Lot 3, pozicija 3.1. – 48,054.699 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: Lot 3 – 105,453.172 SIT, 99,989.905
SIT (upoštevane so vrednosti iz osnovnih
ponudb brez opcij).

11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v Uradnem listu Republike Slovenije: Ura-
dni list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000,
Ob-28928.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 01465/00 Ob-34304
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. za nabavo rezervnih delov Renault

se izbere Avtohiša Real, d.d., Vodovodna
93, 1000 Ljubljana,

2. za nabavo rezervnih delov Merce-
des se izbere AC Intercar, d.o.o., Baragova
5, Ljubljana,

3. za nabavo rezervnih delov Panda
4×4 se izbere Autocommerce, d.d., Avto
Triglav, d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,

4. za nabavo rezervnih delov APN 6
se izvere Inkoo Parnter, d.o.o., Cesta v La-
ško 23, 3000 Celje.

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

trebno dobaviti: rezervni deli po sezna-
mu.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,289.998 SIT, 1,444.971,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 21. 4. 2000,
Ob-26088.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01465/00 Ob-34305
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnična opremljenost, na-
ročnik ni izbral nobenega od ponudnikov,
ker je pridobil samo eno popolno ponudbo
z vsemi tehničnimi zahtevami.

5.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 4 kos lahka dostavna vo-
zila, 6 kos srednja dostavna vozila.

7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,984.671 SIT, 19,019.400 SIT.
11., 12., 13.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 371-02-3/00 Ob-34317
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska
50, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudnik za dobavo opreme
za razdeljevalnico hrane za Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni je po-
nudil najugodnejšo ceno, oprema tehnič-
no odgovarja tehničnim pogojem iz javne-
ga razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jakopin, d.o.o., Streliška 1,
Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kuhinjska oprema za raz-
deljevalnico hrane.

7. Pogodbena vrednost: 4,165.833 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci
ne nastopajo.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,726.813 SIT, 4,165.833 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij

Ob-34306
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

če, Luče 106, 3334 Luče.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena 80%,
– ugodnejši plačilni pogoji 10%,
– reference ponudnika 5%,
– ostale ugodnosti 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Gasilska oprema,
d.o.o., Ljubljana, Koprska cesta 94, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Občina Luče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kombinirano gasilsko vozi-
lo MAN.

7. Pogodbena vrednost: 13,701.465
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,970.332,78 SIT in 13,701.465 SIT.
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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.

Občina Luče

Št. 091-6-8/00 Ob-34310
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnične zmožnosti ponujene opreme,

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

– ponudbena cena (20%),
– tehnična pomoč (15%),
– cena servisne storitve in odzivni čas

servisa (15%),
– garancijski rok (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: A-Ž Consulting, d.o.o., Mi-
klošičeva 38, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: aparat za avtomatsko izved-
bo reakcije “in situ hibridizacija”.

7. Pogodbena vrednost: 36,680.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,000.000 SIT, 18,249.572 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 0501/48-3-308/63-00 Ob-34382
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
3. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) in formalno popolnih ponudb.
Pri podrobnem pregledu in analizi ponudb
je naročnik pri sklopu 2 zaradi nepopolnosti
in neustreznosti izločil tri ponudbe. Pri oce-
njevanju ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji, ter
izbral najugodnejše ponudnike:

– za sklop 1 – nadgradnja centralnega
računalnika: Intertrade ITS, d.d.,

– za sklop 2 – informacijska omrežna
oprema: IBM Slovenija, d.o.o.,

– za sklop 3 – rezervni deli in pripomoč-
ki: Intertrade ITS, d.d.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– Intertrade ITS, d.d., Leskovškova 6,
1000 Ljubljana,

– IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike 3,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Vodovodna 92a, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti in vgraditi: nadgradnja cen-
tralnega računalnika, informacijska
omrežna oprema, rezervni deli in pripo-
močki.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 89,078.640 SIT
– sklop 2: 14,503.125 SIT,
– sklop 3: 15,523.858,60 SIT.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: za sklop 2 – informacijska omrež-
na oprema: MDS – Metalka, d.d., v višini
27,8% pogodbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1 – nadgradnja centralnega ra-

čunalnika:
– vrednost najnižje ponudbe:

89,078.640 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

99,206.399,18 SIT;
– sklop 2 – informacijska omrežna

oprema:
– vrednost najnižje ponudbe:

14,503.125 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

16,306.491,46 SIT;
– sklop 3 – rezervni deli in pripomočki:

– vrednost najnižje ponudbe:
15,523.858,60 SIT,

– vrednost najvišje ponudbe:
15,909.600,32 SIT.

Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so
podane z davkom na dodano vrednost.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51/00, Ob-29596 in Uradni list
št. 54/00, Ob-30337.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0501/48-3-308/72-00 Ob-34383
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nabavo usmer-
jevalnikov.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
24. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb. Na javnem odpiranju
ponudb so bile zaradi nepopolnosti izloče-
ne tri ponudbe. Pri analizi ponudb je bilo
ugotovljeno, da ostale tri ponudbe ustrezajo
zahtevam iz razpisne dokumentacije. Pri
ocenjevanju popolnih ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji (cena; kadrovska zasedba po-
nudnika za opremo, ki je predmet javnega
razpisa, število strokovnih delavcev za vzdr-
ževanje in svetovanje; finančno stanje po-
nudnika; reference ponudnika; nivo sodelo-
vanja ponudnika s proizvajalcem opreme in
dobavni rok) ter izbral najugodnejšega po-

nudnika za predmet javnega razpisa, in si-
cer NIL, d.o.o.

5.
6. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje

zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:

39,513.426,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik,
kateremu je naročilo dodeljeno, ne nastopa
s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

39,513.426,40 SIT, 31,300.832,99 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29595.

Ministrstvo za notranje zadeve

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. 03/03/2000 Ob-34149
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila iz raz-
pisne dokumentacije, izbrani izvajalec je po-
nudil najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava 7,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka telova-
dnice in rekonstrukcija obstoječe telova-
dnice pri Osnovni šoli Petrovče, Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 206,136.871
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

255,123.991,50 SIT, 206,136.871 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28182.

Občina Žalec

Ob-34188
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

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

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je bil v postop-
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ku ocenjevanja najbolje ocenjen po merilih
iz razpisne dokumentacije (cena, plačilni
rok, rok izvedbe, garancija, reference).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbena dejavnost, d.o.o.,
Hrastnik, Dolska cesta 6, 1430 Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova sanitarij v
desnem prizidku - gradbeno obrtniška
dela na objektih naročnika.

7. Pogodbena vrednost:
38,462.666,95 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

39,131.364,46 SIT, 38,462.666,95 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30141.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 344-06/04-4/2000-01 Ob-34200
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pre-

bold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtoprevozništvo in gradbe-
na mehanizacija, Podpečan Zvone, s. p.,
Prekopa.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
LC 490131 Prebold–Marija Reka, od-
sek Lipovšek–Čerjet.

7. Pogodbena vrednost: 18,895.415 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,173.260 SIT, 18,895.415 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-31508.

Občina Prebold

Št. 347-1/99 Ob-34203
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ško-

fja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka, tel. 064/51-12-300, faks
064/51-12-310.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izveden je bil javni razpis
za izgradnjo vodovoda Rovt–Lenart–Luša –
I. faza – izbira izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 15. 5. 2000 ob 12.15, v prostorih
male sejne dvorane Občine Škofja Loka,
Poljanska c. 2, sklep je bil izdelan 22. 5.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri izboru je komisija upoštevala
najnižjo ceno, ob pogoju, da ponudnik od-
govarja za kvaliteto izvršenih del pet let po
izdaji uporabnega dovoljenja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Simgrad, d.o.o., Podlubnik
231, 4220 Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zbirnega
zajetja, VH 100 m3, VH 50 m3, cevovod
2917 tm v naselju Rovt in Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 46,096.524 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 3,139.250 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,270.078 SIT, 33,889.510 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25372.

Občina Škofja Loka

Št. 3/2000 Ob-34227
1. Naročnik, poštni naslov: Zgodovinski

arhiv Celje, Trg celjskih knezov 10, 3000
Celje.

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

3. Datum izbire: torek 1. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 55%, referen-
ce ponudnika 30%, rok izvedbe 10%, do-
datne ugodnosti 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont - Obrtno gradbeno
podjetje, d.d., Oblakova 30, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtna in
inštalacijska dela pri adaptaciji obstoje-
čega objekta na Teharski 1, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 93,072.090 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 24,000.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 120,982.970 SIT, 93,072.090 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Razvojni center Inženiringi
Celje, d.o.o.

Št. 2.0.-4796/00 Ob-34229
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, faks: 063/29-33-801.

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

3. Datum izbire: 11. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– višina ponudbene cene,
– rok izvedbe,
– reference na podobnih delih,
– ustrezna tehnologija, zagotavljanje kva-

litete dela,
– izobrazbena struktura kadra.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje, d.d., Ceste mo-
stovi Celje, Družba za nizke in visoke grad-
nje, Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja servisne

ceste ob železniški progi na odseku
Laško - Celje v km 519+620 do
520+080.

7. Pogodbena vrednost: 33,091.769
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,819.222,37 SIT, 33,091.769,90
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. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30224.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 01465/00 Ob-34309
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slo-

venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60%, reference 40%, ni
izbral nobenega od ponudnikov, neprimer-
ljive vrednosti ponudb.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Ka-
nal.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,555.506 SIT, 71,336.289 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-30106.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 03/03/2000 Ob-34150
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana in točkovana so bila
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merila iz razpisne dokumentacije (cena, pla-
čilni pogoji, reference, rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ART. A. Design, d.o.o., Gra-
daška 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava PGD, PZI, PZR in PID tehnične do-
kumentacije za novogradnjo Podružnič-
ne osnovne šole TRJE z zunanjo uredi-
tvijo.

7. Pogodbena vrednost: 5,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,205.000 SIT, 5,788.000 SIT.
11., 12., 13.

Občina Žalec

Št. 03/03/2000 Ob-34151
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): upoštevana so bila merila iz
razpisne dokumentacije, izbrani izvajalec
je ponudil najnižjo ceno in krajši rok iz-
vedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt MR, inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, 2001 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava PGD, PZI, PZR in PID tehnične do-
kumentacije za Varstveno delovni cen-
ter z varovanimi stanovanji z zunanjo
ureditvijo.

7. Pogodbena vrednost: 6,324.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,450.000 SIT, 6,324.000 SIT.
11., 12., 13.

Občina Žalec

Št. 363-1/00-3 Ob-34194
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55 (prej Jesenkova 3), Ljublja-
na.

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): konkurenčnost cen in delovne
izkušnje.

V postopku ocenjevanja popolnih po-
nudb je bila izbrana ponudba odvetnice Bo-
žene Vučajnk, ker najbolj ustreza objavlje-
nim merilom, saj je kljub enaki ceni glede
delovnih izkušenj bolj usposobljena za reali-
zacijo ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: odvetnica Božena Vučajnk,
C. prvih borcev 41, 8250 Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va osnutkov odločb v zvezi z reševanjem
pritožb v davčnem postopku na podro-
čju dohodnine.

7. Pogodbena vrednost: 5,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 5,950.000 SIT.

11., 12.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 35200-027-2/00 Ob-34199
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dol

pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljub-
ljani.

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je od popolnih vlog
zbral največ točk od zahtevanih razpisnih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vode, d.o.o., Osredke 45,
1262 Dol pri Ljubljani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje, varstvo in obnavljanje ter oprav-
ljanje zimske službe na javnih poteh na
območju Občine Dol pri Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: predvidoma
15,000.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 3801/00 Ob-34202
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena: 40 točk,
– reference ponudnika: 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom: 15

točk,
– plačilni pogoji: 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krt Đukić Žarko, s.p., Brinje
1, 8232 Šentrupert.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ureja-
nje komunalne deponije v Trbovljah s
kompaktorjem ali buldožerjem.

7. Pogodbena vrednost: ca. 9,160.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189.210 SIT na teden, 176.120 SIT na
teden.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 63-64 z dne 14. 7.
2000, št. 3240-00, Ob-31938.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

Št. 40006-4/00 Ob-34241
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila: državna

revizijska komisija je ugodila zahtevku za
revizijo in razveljavila postopek oddaje jav-
nega naročila.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: infor-

macijski sistem Narava.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 41-42
z dne 19. 5. 2000, Ob-27661.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2.0.-4796/00 Ob-34258
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalčeva ponudba je popolna,
po tehničnih kriterijih ustrezna, po finanč-
nem kriteriju pa najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje,
d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za obnovo
levega in desnega tira na odseku proge
od postaje Poljčane do km 564+860.

7. Pogodbena vrednost: 14,589.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,200.000 SIT, 14,589.400 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 48 Ob-34364
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Maribor, Heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor (po pooblastilu Ministrstva za okolje in
prostor).

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

3. Datum izbire: 21. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v razpisanem roku je prispela
pravilno vložena samo ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 66-67
z dne 28. 7. 2000, št. 46, Ob-32864.

Mestna občina Maribor

Št. 90415-2/2000-8 Ob-34367
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): velja za vse štiri razpisane naloge
enako: merila za ocenjevanje ponudb nave-
dena v razpisni dokumentaciji. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki doseže najvišje število
točk. Najnižja cena je kriterij z največjo težo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) naloga 3.1.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, 1000
Ljubljana,

b) naloga 3.2.: Geodetski zavod Slove-
nije, d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana,

c) naloga 3.3.: DFG Consulting, d.o.o.,
Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana,

d) naloga 3.4.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izdelava 20 listov državne topo-

grafske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK
50) in 20 listov vojaške topografske kar-
te v merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posa-
meznih nalogah; naloga 3.1. spremlja-
nje in nadzor izvajanja del,

b) izdelava 20 listov državne topo-
grafske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK
50) in 20 listov vojaške topografske kar-
te v merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posa-
meznih nalogah; naloga 3.2. pripravljal-
na dela ter zajem dopolnitev in spre-
memb,

c) izdelava 20 listov državne topo-
grafske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK
50) in 20 listov vojaške topografske kar-
te v merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posa-
meznih nalogah; naloga 3.3. obdelava
tiskanih listov TK 50,

d) izdelava 20 listov državne topo-
grafske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK
50) in 20 listov vojaške topografske kar-
te v merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posa-
meznih nalogah; naloga 3.4. kartograf-
ska obdelava in reprodukcija ter tisk
VTK 50.

7. Pogodbena vrednost:
a) naloga 3.1.: 15,499.750 SIT,
b) naloga 3.2.: 42,500.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 8,500.000 SIT,
d) naloga 3.4.: 25,499.915 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ni.

9. Število prejetih ponudb:
a) naloga 3.1.: 2,
b) naloga 3.2.: 2,
c) naloga 3.3.: 2,
d) naloga 3.4.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) naloga 3.1.: 17,515.000 SIT,

15,499.750 SIT,
b) naloga 3.2.: 48,449.898 SIT,

42,500.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 9,704.450 SIT,

8,500.000 SIT,
d) naloga 3.4.: 29,300.000 SIT,

25,499.915 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Geodetska uprava RS

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-34246
1. Naročnik, poštni naslov: Alpski turi-

stični center Kanin, Bovec, d.o.o., Dvor
43, Bovec, tel. 05/389-63-10, faks
05/86-930.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55. čle-
na zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil dobavitelj in kon-
struktor stare žičnice na Kanin in je že v letu
1999 sodelovalo pri obnovi žičnice na zgor-
njem odseku. V tem primeru gre za nadalje-
vanje že začete investicije na spodnjem od-
seku žičnice, kjer bo potrebno določene
sklope žičnice modernizirati, izvršiti zame-
njave določenih sklopov oziroma že obsto-
ječo opremo nadomestiti z novo. Ponudnik
ima edini vse detajlne podatke o obstoječi
žičnici, zahtevano tehnično opremo in us-
posobljene strokovne kadre ter stalno za-
gotovljen servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje Pomagalski S.A.
CentrAlp - 109, rue Aristlde Berges - BP 47
- F 38341 Voreppe, Francija.

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

trebno dobaviti: oprema s katero se mo-
dernizira obstoječa krožnokabinska žič-
nica Kanin.

7. Pogodbena vrednost: okvirna
vrednost je 266,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

ATC Kanin, Bovec

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-34246
1. Naročnik, poštni naslov: Alpski turistič-

ni center Kanin, Bovec, d.o.o., Dvor 43, Bo-
vec, tel. 05/389-63-10, faks 05/86-930.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: naročilo je bilo
oddano po 3. točki prvega odstavka 55. čle-
na zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudnik je bil dobavitelj in konstruk-
tor stare žičnice na Kanin in je že v letu 1999
sodeloval pri obnovi žičnice na zgornjem od-
seku. V tem primeru gre za nadaljevanje že
začete investicije na spodnjem odseku žični-
ce, kjer bo potrebno določene sklope žičnice
modernizirati, izvršiti zamenjave določenih
sklopov oziroma že obstoječo opremo nado-
mestiti z novo. Ponudnik ima edini vse detajl-
ne podatke o obstoječi žičnici, zahtevano teh-
nično opremo in usposobljene strokovne ka-
dre ter stalno zagotovljen servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje Pomagalski S.A.
CentrAlp - 109, rue Aristide Berges - BP 47
- F 38341 Voreppe, Francija.

Kraj dobave: Bovec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-

ritve v zvezi z modernizacijo obstoječe
krožnokabinske žičnice Kanin in tehnič-
na pomoč pri izvedbi del.

7. Pogodbena vrednost: okvirna
vrednost je 51,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

ATC Kanin, Bovec

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-34250
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-219.

Način izbire ponudnika: predhodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

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

Skupina A: Računalniki, tiskalniki in drob-
na oprema.

Skupina B: Strežnik, Novell Netware 5.1
in Windows 2000.

Ponudnik se lahko prijavi tudi samo na
posamezno skupino.

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

3. Predvideni čas dobave: dobava se bo
predvidoma vršila v času od oktobra 2000
do vključno septembra 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje, tajniš-
tvo pomočnika direktorja za finance, Gregor-



Stran 6978 / Št. 76-77 / 25. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čičeva 3, Celje, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu št. 063/481-219 in predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do izteka roka za
vlaganje ponudb in sicer od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 1.500 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo pomočnika direktorja za fi-
nance Splošne bolnišnice Celje, Gregorči-
čeva 3, Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9. 2000

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 so-
dna 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 prispev-
ke 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 odpi-
ranje 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 1 dan;

10. da zagotavlja dnevno dostavo bla-
ga ob delavnikih;

11. da zagotavlja dnevno dostavo bla-
ga tudi na dela prost dan, če so dela prosti
dnevi skupaj daljši od dveh dni (velja za
skupine 2,3 in 11);

12. da zagotavlja dostavo blaga tudi
ob nedeljah in praznikih (velja za skupini 1
in 9);

13. da ponudnik zagotavlja interven-
tno (nujno) dostavo blaga (dnevnega oziro-
ma klasičnega asortimana) v roku treh ur
po prejemu naročila (velja za skupine 1, 4,
9 in 17);

ob 10. uri v sejni sobi kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; da ima iveljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti, da ima
veljavno dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti, za katero je registriran; da proti ponud-
niku ni bila izdana pravnomočna sodna od-
ločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost;
da ima poravnane davke, carine, takse in
prispevke, določene z zakonom in drugo iz
razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije se lahko
zahtevajo pisno na faks 063/481-219.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 51/00 Ob-34254
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/311-533.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehrano.

(c) Ocenjena vrednost naročila:

Skupina Ime skupine Vrednost v SIT

1. mleko in mlečni izdelki 61,680.000
2. meso in drobovina 70,000.000
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki 24,600.000
4. mesni izdelki 27,400.000
5. ribe in mehkužci 5,400.000
6. olja in maščobni proizvodi 14,200.000
7. moke, zdrobi, testenine 8,300.000
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 19,200.000
9. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno krompirjevi izdelki 3,100.000

10. zelenjava sveža in naravno kisana 36,800.000
11. zelenjava in sadje zmrznjeno 6,800.000
12. sadje domače 10,500.000
13. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in ostalo sadje 4,300.000
14. dietetski in posebni izdelki za celiakijo in fenilketonurijo 220.000
15. drugi dietetski in posebni izdelki 3,600.000
16. splošno prehrambeno blago 58,100.000

Skupaj 360,000.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 9. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovin-
sko, na žiro račun št.: 51800-603-33486
–  s  pripisom  za  razpisno  dokumentacijo
za  javni  razpis  živila  in  material  za
prehrano.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 27. 9.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 9. 2000 ob 10. uri, 16. etaža Ki-
rurške 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 li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo, da 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 dovoljenje davčne-
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14. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujena živila;

15. da ponudnik zagotavlja transport,
ki bo omogočal neprekinjeno hladilno veri-
go (velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 10 in 12);

16. da bo štirimesečno dostavljal pre-
dračune blaga (velja za skupine 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 in 17);

17. da bo mesečno dostavljal predra-
čune blaga (velja za skupine 11, 13 in 14);

18. da ponudnik sprejema vse dodat-
ne zahteve naročnika glede pogojev kvalite-
te izdelkov in ostale zahteve (glej prilogo:
Dodatne zahteve naročnika glede pogojev
kakovosti izdelkov in ostale zahteve);

19. da ima bančno garancijo za re-
snost ponudbe 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;

20. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: 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).

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list Republike Slovenije,
št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31686.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1002/95 Ob-34187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola – Casa del
pensionato Isola, Kosovelova 22, 6310 Izo-
la, tel. 066/647-121, faks 066/645-211.

2. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: blago – čistila, papirna kon-
fekcija in pripomočki za čiščenje po sku-
pinah:

1. pralni praški za strojno pranje peri-
la: 2,200.000 SIT,

2. sredstva za nego rok in las:
300.000 SIT,

3. čistila za strojno pomivanje poso-
de: 860.000 SIT,

4. papirnate brisače, toaletni papir in
serviete: 1,300.000 SIT,

5. čistila za vzdrževanje tal:
1,100.000 SIT,

6. čistila za sanitarne prostore:
900.000 SIT,

7. ostala čistilna sredstva: 538.000
SIT,

8. pripomočki za čiščenje:
1,112.000 SIT.

Vrednost blaga je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 8,310.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava za dobo 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Izola –
Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22,
Izola – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo od 28. 8. do vključno 8. 9. 2000, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu Doma
upokojencev Izola.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun 51430-603-30806 – z
oznako “za razpisno dokumentacijo”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispe-
ti v tajništvo Doma upokojencev Izola, naj-
kasneje do vključno 15. 9. 2000 do 13.
ure, ne glede na to, ali bodo oddane ose-
bno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola –
Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22,
6310 Izola, z oznako “Ne odpiraj, ponudba
– javni razpis za dobavo čistil, papirne kon-
fekcije in pripomočkov za čiščenje za sku-
pine: (navedite skupine, za katere oddajate
ponudbo)”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
10. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Koso-
velova 22.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje vseh artiklov in 100% let-

ne količine blaga v skupini čistil, papirne
konfekcije in pripomočkov za čiščenje, za
katero ponudnik odda ponudbo,

– plačilni rok – 45 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo blaga po skupinah, v skla-
du s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Dom upokojencev Izola

Št. 11/2-75/2000 Ob-34197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava opreme in izvedba
storitev za ATM omrežje – razširitev
2/2000.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila znaša 145,000.000
SIT.

3. Predvideni čas dobave: rok za doba-
vo razpisane opreme in izvedbo storitev bo
definiran v zahtevi naročnika za predložitev

predračunske dokumentacije usposoblje-
nim ponudnikom.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
oddajo ponudb vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

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

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 25. 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, ali oddajte osebno v tajništvu
Sektorja za investicije, 3. nadstropje po-
slovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, soba 300.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2000, v
sobi št. 601, 6. nadstropje poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

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

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kot izhaja iz razpisne doku-
mentacije – točka 3.3.9. “Minimalni obvez-
ni kriteriji za priznanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika ali morebitnih po-
dizvajalcev”.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 17. 11. 2000.

10.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 402-04-84/00 Ob-34248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka
faksa 01/478-557.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniško pohištvo, po-
hištvo za opremo službenih stanovanj in
druga oprema.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 20. 10.
2000 do 19. 10. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Glavna pisarna.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 9. 2000, vsak de-
lovni dan od 9. do 10.30.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 12. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne tehnične
zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pri-
pomočki, sposobnost upravljanja, zaneslji-
vost, izkušnje in ugled.

Merila za ugotavljanje in priznanje sposob-
nosti z navedbo dokazov, ki jih mora predložiti
ponudnik glede izpolnjevanja pogojev:

1. Usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (do 140
točk).

2. Plačilni pogoji (do 6 točk).
3. Rok izvedbe del (do 20 točk).
4. Garancijski rok (do 12 točk).
5. Druge ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik naročniku (do 4 točke).
Pri vrednotenju po točkah 1 do 5 se

upošteva vplivnostni faktor 0,5.
6. Ponudbena cena.

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pom-
noži z vplivnostnim faktorjem 0,5, tako dob-
ljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.

Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izlo-
čene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravna-
vajo po določilih četrtega in petega odstav-
ka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

Ponudba, kateri bo priznana sposobnost
dobave pisarniškega pohištva, pohištva za
opremo službenih stanovanj in druge opre-
me je tista ponudba, ki po vseh vrednote-
njih skupaj doseže najmanj 100 točk.

Datum, do katerega bodo prijavljeni po-
nudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: 15. 10. 2000.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana, Danica Lašič

(tel. 01/478-54-50), vsak delavnik od 25. 8.
2000 do 15. 9. 2000 med 9. in 10.30.

10.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-34313
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-219.

Način izbire ponudnika: predhodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

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

Skupina A: računalniki, tiskalniki in drob-
na oprema.

Skupina B: strežnik, Novell Netware 5.1
in Windows 2000.

Ponudnik se lahko prijavi tudi samo na
posamezno skupino.

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

3. Predvideni čas dobave: dobava se bo
predvidoma vršila v času od oktobra 2000
do vključno septembra 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Splošna bolnišnica Celje, tajniš-
tvo pomočnika direktorja za finance, Gregor-
čičeva 3, Celje, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu št. 063/481-219 in predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do izteka roka za
vlaganje ponudb in sicer od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 1.500 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo pomočnika direktorja za fi-
nance Splošne bolnišnice Celje, Gregorči-
čeva 3, Celje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9. 2000
ob 10. uri v sejni sobi kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek; da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti; da ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
da proti ponudniku ni bila izdana pravnomoč-
na sodna odločba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost; da ima poravnane davke, carine, tak-
se in prispevke, določene z zakonom in dru-
go iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije se lahko
zahtevajo pisno na faks 063/481-219.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

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. 0225-P/660 Ob-34270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Upra-
va RS za varstvo narave, Sektor trajnih sa-
nacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljubljana, faks
01/47-87-220.

2. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
območju Republike Slovenije.

3. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vajanje gradbenih del sanacij zemelj-
skih plazov, ki se bodo oddajala posa-
mezno za:

– sanacije plazov na stanovanjskih ob-
jektih (ca. 30 objektov),

– sanacije plazov na komunalni in-
frastrukturi (ca. 5 objektov) in

– sanacije plazov na občinskih cestah
(ca. 65 objektov).

Skupna ocenjena vrednost del je
700,000.000 SIT.

Vrednost delov, ki se bodo oddajali po-
samično, bo določena za vsako posamezno
sanacijo plazu na podlagi potrjene projek-
tne dokumentacije.

4. Predviden čas izvedbe: gradbene
pogodbe za izvedbo sanacije posamez-
nega plazu se bodo sklepale sukcesivno
med občino in od občine izbranim
usposobljenim izvajalcem v času trajanja
veljavnosti predhodno ugotovljene spo-
sobnosti, to je v obdobju 12 mesecev od
pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Du-
najska 47/X, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
01/47-87-200.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  25. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 5.000 SIT na račun
številka: 50100-630-10014, sklic na števil-
ko (številka objave razpisa v Uradnem listu
RS).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 25. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvo.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih Mi-
nistrstva  za  okolje  in  prostor,  Dunaj-
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ska 48, 1000 Ljubljana, sejna soba Petro-
la, I. klet.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh od odpiranja ponudb.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: gradbena po-
godba za sanacijo posameznega plazu bo
sklenjena samo z enim izbranim ponudni-
kom. Ponudnik mora s področja razpisanih
del predložiti sklenjene pogodbe s potenci-
alnimi podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da ima veljavno registracijo za oprav-

ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da sme ponudnik oddati gradbena de-
la podizvajalcu le s pisnim soglasjem naroč-
nika, vendar največ do višine 30% vrednosti
po posamezni gradbeni pogodbi;

– da ima ponudnik pozitivne reference s
področja razpisanih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Pogoji so podrobneje razdelani v razpi-

sni dokumentaciji.
Merila za ugotavljanje in priznanje spo-

sobnosti:
– pozitivne reference investitorjev s po-

dročja že izvedenih sanacij plazov – maks.
60 točk,

– razpoložljiva oprema in kadri – maks.
30 točk in

– cene na enoto za gradbena dela, ki so
predmet namišljene sanacije plazu (brez zu-
nanjih transportov) – maks. 10 točk.

Omejitve pri ugotavljanju in priznanju
sposobnosti

Usposobljenost bo priznana največ de-
setim ponudnikom, ki bodo po vrednotenju
dosegli najvišje število točk.

Iz ocenjevanja bodo izločeni ponudniki,
za katere bo državna komisija na podlagi
dosedanjega dela v preteklem in tekočem
letu na področju sanacije plazov, ocenila,
da so neustrezni.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika je Ervin
Vivoda, tel. 01/47-87-200.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-34252
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. (a) Vrsta storitve in opis: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela:

1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. tapetništvo,
5. talne obloge,
6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje),
9. ključavničarstvo.

3. Ocenjena vrednost naročila:
1. slikopleskarstvo: 25,000.000 SIT,
2. zidarstvo: 20,000.000 SIT,
3. keramičarstvo: 15,000.000 SIT,
4. tapetništvo: 6,000.000 SIT,
5. talne obloge: 16,000.000 SIT,
6. elektroinštalaterstvo: 30,000.000

SIT,
7. kleparstvo: 25,000.000 SIT,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje): 46,000.000 SIT,
9. ključavničarstvo: 9,000.000 SIT.
Skupaj G+O+I vzdrževalna dela:

192,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
4. Predviden čas izvedbe naročila: 12

mesecev, od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Skupina za javna na-
ročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 9. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun štev. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo za javni
razpis gradbena, obrtniška in inštalacijska
vzdrževalna dela.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 27. 9.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 9. 2000 ob 13. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna pre-
davalnica.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo morajo
izpolnjevati ponudniki za priznanje sposo-
bnosti (40. člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo, da 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 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 so-
dna 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 prispev-
ke 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 odpi-
ranje 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 polovice razpisane vrednosti sku-
pine oziroma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od polovice razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od polovice razpisane
vrednosti skupine oziroma skupin na katere
se prijavlja;

6. da ponudnik zagotavlja 100% raz-
pisanih vrst storitev iz skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja;

7. da je ponudnik v zadnjih treh letih
najmanj eno leto pogodbeno izvajal razpisa-
ne storitve za vsaj en javni zavod;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

9. da bo ponudnik na zahtevo naroč-
nika predložil predračun;
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10. da ima redno zaposlene delavce,
ki bodo opravljali razpisane storitve (ponu-
dnik storitev s podizvajalci ali kooperanti);

11. da ima redno zaposlenega tehno-
loga in vsaj 10 operativnih delavcev (velja
za skupino slikopleskarstvo);

12. da bo odzivni čas največ 2 uri
(velja za skupini elektroinštalaterstvo in in-
štalaterstvo);

13. da bo opravljal storitve po potrebi
24 ur na dan , vse dni v letu pod enakimi
pogoji (velja za skupini elektroinštalaterstvo
in inštalaterstvo);

14. da ima redno zaposlenega tehno-
loga (velja za skupino elektroinštalaterstvo);

15. da je usposobljen izvajati dela in-
štalacij šibkega in jakega toka (velja za sku-
pino elektroinštalaterstvo);

16. da ima pooblastilo za izvajanje
kontrolnih meritev na elektroinštalacijah v
stavbi in na strelovodnih napravah (velja za
skupino elektroinštalaterstvo);

17. da ima pooblastilo za izvajanje
inštalacij v S izvedbi od pooblaščene inštitu-
cije (velja za skupino elektroinštalaterstvo);

18. da je usposobljen izvajati dela na
področju vodovodnih inštalacij, inštalacij
centralnega ogrevanja in pare ter medicin-
skih in tehničnih plinov (velja za skupino
inštalaterstvo);

19. da ima bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine katerih skupna vre-
dnost presega 25,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 15. 1. 2001;

20. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa k pogodbi o
izvajanju G+O+I vzdrževalnih del, zahteval;

21. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naroč-
nik, ob sklenitvi aneksa k pogodbi o izvaja-
nju G+O+I vzdrževalnih del, zahteval.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predra-
čuna.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
no skupino.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah od skupine
za javna naročila (tel. 02/321-25-62 ali
321-25-04).

11. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 60-62 z dne
7. 7. 2000, Ob-31687.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 0225-P/659 Ob-34267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Upra-
va RS za varstvo narave, Sektor trajnih sa-
nacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljubljana, faks
01/47-87-220.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektov za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja in za iz-
vedbo (PGD – PZI) sanacij zemeljskih

plazov z geotehničnim poročilom, ki se
bodo oddajala posamezno za:

– sanacije plazov na stanovanjskih ob-
jektih (ca. 30 projektov),

– sanacije plazov na komunalni in-
frastrukturi (ca. 5 projektov) in

– sanacije plazov na občinskih cestah
(ca. 65 projektov).

Skupna ocenjena vrednost del je
70,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
območju Republike Slovenije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: po-
godbe za izdelavo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja in za izvedbo (PGD
– PZI) z geotehničnim poročilom za sanaci-
jo plazov se bodo sklepale sukcesivno med
občino in od občine izbranim usposoblje-
nim izvajalcem storitev v času trajanja veljav-
nosti predhodno ugotovljene sposobnosti,
to je v obdobju 12 mesecev od pravnomoč-
nosti sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Du-
najska 47/X, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
01/47-87-200.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 5.000 SIT na račun
številka: 50100-630-10014, sklic na šte-
vilko (številka objave razpisa v Uradnem li-
stu RS).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 25. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvo.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2000 ob 12. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, sejna soba Petrola, I. klet.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh od odpiranja ponudb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba za izdelavo projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izvedbo (PGD – PZI) sanacije posamezne-
ga plazu z geotehničnim poročilom bo skle-
njena samo z enim izbranim ponudnikom.
Ponudnik mora s področja razpisanih del
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima ponudnik pozitivne reference s
področja razpisanih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Pogoji so podrobneje razdelani v razpi-

sni dokumentaciji.
Merila za ugotavljanje in priznanje spo-

sobnosti:
– pozitivne reference investitorjev s po-

dročja že izvedenih projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja in za izvedbo (PGD
– PZI) sanacij plazov z geotehničnim poro-
čilom – maks. 60 točk,

– razpoložljiva oprema in kadri – maks.
30 točk in

– načrtovani roki izvedbe – maks. 10
točk.

Omejitve pri ugotavljanju in priznanju
sposobnosti: usposobljenost bo priznana
največ desetim ponudnikom, ki bodo po
vrednotenju dosegli najvišje število točk.

Iz ocenjevanja bodo izločeni ponudniki,
za katere bo državna komisija na podlagi
dosedanjega dela v preteklem in tekočem
letu na področju sanacije plazov, ocenila,
da so neustrezni.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika je Ervin
Vivoda, tel. 01/47-87-200.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 0225-P/658 Ob-34271
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Upra-
va RS za varstvo narave, Sektor trajnih sa-
nacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljubljana, faks
01/47-87-220.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: strokovni nadzor nad iz-
vajanjem sanacij zemeljskih plazov.

Skupna ocenjena vrednost del je
15,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
območju Republike Slovenije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: po-
godbe o gradbenem nadzoru sanacije po-
sameznega zemeljskega plazu se bodo
sklepale sukcesivno med občino in od ob-
čine izbranim usposobljenim izvajalcem sto-
ritev v času trajanja veljavnosti predhodno
ugotovljene sposobnosti, to je v obdobju
12 mesecev od pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Du-
najska 47/X, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
01/47-87-200.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 5.000 SIT na račun
številka: 50100-630-10014, sklic na šte-
vilko (številka objave razpisa v Uradnem li-
stu RS).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 25. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljub-
ljana, v tajništvo.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2000 ob 9. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, sejna soba Petrola, I. klet.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh od odpiranja ponudb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba za nadzor nad iz-
vedbo sanacije posameznega plazu bo skle-
njena samo z enim izbranim ponudnikom.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima ponudnik pozitivne reference s
področja razpisanih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Pogoji so podrobneje razdelani v razpi-

sni dokumentaciji.
Merila za ugotavljanje in priznanje spo-

sobnosti:
– pozitivne reference investitorjev s po-

dročja že opravljenih nadzorov nad izvedbo
sanacij plazov – maks. 60 točk in

– pozitivne reference investitorjev s podro-
čja že opravljenih nadzorov nad izvedbo del s
področja nizkih gradenj – maks. 40 točk,

Omejitve pri ugotavljanju in priznanju
sposobnosti: usposobljenost bo priznana
največ petim ponudnikom, ki bodo po vre-
dnotenju dosegli najvišje število točk.

Iz ocenjevanja bodo izločeni ponudniki,
za katere bo državna komisija na podlagi

dosedanjega dela v preteklem in tekočem
letu na področju sanacije plazov, ocenila,
da so neustrezni.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika je Ervin
Vivoda, tel. 01/47-87-200.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 01465/00 Ob-34311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1. Gradbeni projekt.
2. Strojno instalacijski projekt.
3. Elektroinstalacijski projekt.
4. Zunanja ureditev.
5. Elaborati.
6. Tehnološki projekt: tehnološki

projekt Poštnega centra.
7. Tehnološki projekt za mizarsko

delavnico.
8. Tehnološki projekt za mehanič-

no delavnico z avtopralnico.
3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:

31. 8. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., Peter Hometer,
Slomškov tg 10, 2500 Maribor, III. nad-
stropje, tel. 062/449-2302, faks:
062/449-2379.

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

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

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

ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, faks: 062/449-2379.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 10. uri; Uprava Pošte Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Ma-
ribor.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

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

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

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

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 naj-
več 10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva
sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne

banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
10 dni,

– da so čisti prihodki od projektiranja
enaki ali večji od 120,000.000 SIT (obra-
zec BON 1 I/8; ponudniki, ki opravljajo več
dejavnosti, morajo prikazati prihodke tako,
da bo razvidno, kateri prihodki so od pro-
jektiranja in ostali prihodki),

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

– da ima ponudnik na področju projek-
tiranja najmanj šest ljudi s strokovnim izpi-
tom,

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavil originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek s ponudniki, 22. 11. 2000
ob 10. uri.

11.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 54 z dne
16. 6. 2000.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Javni razpisi

Sprememba

Št. 56/2000-2 Ob-34328
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št. 8/99), pra-
vilnika o financiranju in sofinanciranju med-
narodnega znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 62/96, 11/98 in 48/99) in okvirnega
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Federativne republike Brazilije
(Ur. l. RS, št. 28/99; MP, št. 10/99), Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
spremembo

javnega razpisa
za sofinanciranje skupnih

slovensko-brazilskih raziskovalnih in
tehnoloških projektov ter drugih

skupnih aktivnosti v obdobju 2001 -
2002

V Javnem razpisu za sofinanciranje skup-
nih slovensko-brazilskih raziskovalnih in teh-
noloških projektov ter drugih skupnih aktiv-
nosti v obdobju 2001 - 2002, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8.
2000, se:

– spremeni 2. odstavek 13. točke tako,
da glasi:

“Vloge morajo na zgornji naslov, ne gle-
de na način prenosa, prispeti do vključno
petka, 20. oktobra 2000 do 14. ure.”
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– spremeni 15. točka tako, da glasi:
“Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva

za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana, v ponedeljek, 23. oktobra 2000
ob 10. uri.”

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 324-08-1/00 Ob-34245
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 1. in 27. člena
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 27/00
in 31/00) objavlja

javni razpis
z zbiranjem predlogov uradnih znakov

za kakovost kmetijskih pridelkov in živil
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska
56-58, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
predlogov uradnih znakov za kakovost kme-
tijskih pridelkov in živil v skladu z zakonom o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00).

3. Glavni namen in cilji predlogov oz-
načb: izbrani predlogi uradnih znakov za
kakovost kmetijskih pridelkov in živil bodo
sestavni del podzakonskih aktov izdanih na
podlagi zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00).

4. Razpisna naloga obsega oblikovalski
sklop:

1. napis: “Republika Slovenija, mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano“;

2. zaščitni znak (ikona) za slovenske
kmetijske pridelke in živila;

3. sedem dopolnilnih napisov za po-
samezne skupine izdelkov: “geografska oz-
načba“, “geografsko poreklo“, “tradicional-
ni ugled“, “višja kakovost“, “ekološki“, “inte-
grirani“, “naravna mineralna voda“;

Izdelava predloga uradnih znakov za ka-
kovost kmetijskih pridelkov in živil (ikone)
naj bo narejena na formatu A3 kaširanemu
na trdo podlago. Na hrbtni strani naj bo ime
avtorja.

Vsaka skupina naj bo determinirana: bar-
vno, črno-belo, črtno in negativno.

Elaborat naj obsega sedem variantnih
sklopov v velikosti diagonale 10 cm in 1,5
cm in pisno razlago.

5. Merila za ocenjevanje predlogov:
1. lahka razpoznavnost in nezamenlji-

vost – 20 točk,
2. likovna čistost, originalnost – 20

točk,
3. likovna sodobnost – 20 točk,
4. aplikativna odprtost – 20 točk,
5. komunikativnost in izraznost – 20

točk.
6. Orientacijska vrednost naročila:

1,800.000 SIT.
7. Rok, v katerem lahko ponudniki pre-

dložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
dložene v roku 30 dni od objave tega razpisa
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana.

Razpisna dokumentacija se dvigne na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, so-
ba 601, tel. 061/178-91-26.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - vloga za
razpis” z navedbo “Označba“.

8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo
27. 9. 2000 ob 10. uri v sobi 643 na naslo-
vu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58.

Vloge bo pregledala in ocenila komisija,
ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bo-
do obveščeni o izidu razpisa najkasneje v
15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

10. Kontaktna oseba: dr. Lucijan Cen-
čič, telefon: 061/178-90-26, faks
061/178-90-55.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-34135
Na podlagi poslovnega načrta garancij-

ske sheme in pravilnika o delovanju garan-
cijske sheme, Regionalni razvojni center –
Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS)
objavlja v sodelovanju z Banko Koper, d.d.
in SKB Banko, d.d., Ljubljana – PE Koper

razpis
za dolgoročna posojila ter garancije za

dolgoročna posojila za projekte
malega gospodarstva

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih posojil v skupni višini
210,250.982 SIT, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti posojil, kar znaša 105,125.491
SIT.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT;

– obrestna mera znaša TOM + 3,8% na
letni ravni (Občina Ilirska Bistrica regresira
svojim posojilojemalcem 2 odstotni točki do
višine 50% vrednosti investicije);

– doba vračanja posojila znaša od naj-
manj 1 leta do največ 5 let;

– moratorij na vračanje posojila znaša
do največ 6 mesecev;

– prosilec mora imeti med viri financi-
ranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;

– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini 50%,
preostalih 50% pa v skladu s pogoji banke;

– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,4% letno od stanja kredita.

2.2. Garancija garancijske sheme:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za ga-

rancijo;
– garancija znaša 50% posojila, odo-

brenega pod pogoji pod točko 2.1. tega
razpisa;

– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno bianco menico in dvema
bianco akceptnima nalogoma za male go-
spodarske družbe, z eno bianco menico za
s.p., za posamezne primere pa s poroki na
podlagi notarskega sporazuma;

– prosilec mora plačati za izdano garan-
cijo 1% od odobrenega posojila.

3. Nameni za katere se dodeljujejo dol-
goročna posojila in garancije

Posojila in garancije se dodeljujejo za
naslednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme;

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov;

– nakup, ureditev in opremljanje zemlji-
šča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednje tri pogoje:

– so člani Garancijske sheme pri Regio-
nalnem razvojnem centru (podpisana vloga
za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 50.000 SIT);

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah;

– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so sofinancirale ustanovitev Ga-
rancijske sheme (trenutno: Piran, Izola, Ko-
per, Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Ko-
zina).

V skladu s pravilnikom delovanja garan-
cijske sheme, članstvo ne predstavlja avto-
matično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev poso-
jila in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij

bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);

– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je

razvidna iz obrazca: vloga za dodelitev po-
sojila in garancije, ki ga lahko člani sheme
dobijo na naslednjih mestih:

– RRC Koper, Koper, Ferrarska 2, tel.
05/639-22-63;

– Sloveneta, d.o.o., Sežana, I. Tankov-
ske brigade 9, tel. 05/734-46-00;

– Razvojni center Ilirska Bistrica, Ba-
zoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61.

Izpolnjene vloge z vso potrebno doku-
mentacijo se lahko oddajo na zgoraj nave-
denih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS
bo javno objavil datum porabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
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Ustrezne in popolne vloge bo obravna-
val kreditni odbor RRC GS in izbrani banki
enkrat mesečno.

RRC GS bo prosilca pisno seznanil z
odločitvijo pristojnih organov v tridesetih
dneh po sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije: vse ostale infor-
macije v zvezi s tem razpisom dobijo prosil-
ci na mestih naštetih v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema

Ob-34192
Na podlagi pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00), 49. in
88. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Ur. l. RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – ob-
vezna razlaga, 13/98 in 24/00) ter 10. čle-
na pravilnika o dodelitvi subvencij za ureja-
nje kmetijskih zemljišč v Mestni občini Ljub-
ljana (Ur. l. RS, št. 22/97) izdajam

javni razpis
za dodelitev subvencij za urejanje

kmetijskih zemljišč na območju Mestne
občine Ljubljana v letu 2000

I. Predmet javnega razpisa je dodelitev
subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč na
območju Mestne občine Ljubljana v letu
2000 za naslednje namene:

A) Urejanje pašnikov z optimalnim izko-
riščanjem naravnih danosti za:

– preddela (čiščenje zarasti, izkop pa-
njev),

– graditev in pregraditev na pašne čre-
dinke s stalno električno ograjo,

– ureditev napajališč za živino, vključno
z ureditvijo virov pitne vode;

B) Obnovo  in  postavitev  trajnih  nasa-
dov za:

– globoko oranje,
– ograja in opore;
C) Urejanje poljskih in kolovoznih poti

za:
– nakup gramoza,
– posipanje in valjanje poti;
D) Izboljšanje vodnega režima na kmetij-

skih površinah za:
– čiščenje terciarnih in sekundarnih me-

lioracijskih jarkov (košenje nabrežin in čišče-
nje dna jarkov).

II. Skupni znesek sredstev namenjenih za
subvencije je 11,000.000 SIT, od tega za:

– urejanje pašnikov 2,000.000 SIT
– obnovo in postavitev trajnih nasadov

1,000.000 SIT,
– urejanje poljskih in kolovoznih poti

4,000.000 SIT,
– izboljšanje vodnega režima 4,000.000

SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upra-

vičenci za dodelitev subvencij
Upravičenci do subvencij so fizične ose-

be s slovenskim državljanstvom in pravne
osebe, ki imajo obdelovalne površine na
območju Mestne občine Ljubljana.

Za dodelitev subvencij za urejanje pašni-
kov ter obnovo in postavitev trajnih nasadov
morajo upravičenci izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– najmanjša pašna površina, na kateri se
ureja pašnik mora biti nad 3 ha.

– najmanjša površina, na kateri se bo
postavil sadovnjak mora biti 0,2 ha.

IV. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo
subvencije

Subvencije se dodeljujejo v obliki nepo-
vratnih sredstev v višini:

– do 65% od vrednosti posameznega
programa za izvedbo agromelioracij na pa-
šnih površinah,

– do 65 % od vrednosti posameznega
programa za izvedbo agromelioracij na traj-
nih nasadih,

– do 80% od vrednosti posameznega pro-
grama za urejanje poljskih in kolovoznih poti,

– do 80% vrednosti posameznega pro-
grama za izboljšanje vodnega režima.

V. Rok do katerega morajo biti porablje-
na dodeljena sredstva: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do konca leta 2000.

VI. Vloga za dodelitev subvencij in doku-
mentacija, ki mora biti priložena vlogi: vloga
za dodelitev subvencij se pripravi na obraz-
cu subvencije, ki ga dobite v Službi za kme-
tijstvo, gozdarstvo in trgovino, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Mestna
uprava, Mestna občina Ljubljana, Trubarje-
va 5, Ljubljana. K vlogi je potrebno priložiti
dokazilo o lastništvu, zemljiškoknjižni izpi-
sek ali posestni list star največ 30 dni, ozi-
roma pogodbo o dolgoročnem zakupu za
najmanj 10 let, če se programi urejanja zem-
ljišč izvajajo na zakupljenih površinah. Za
posamezne namene je potrebno priložiti:

A) Urejanje pašnikov:
1. projektno dokumentacijo s predračun-

sko vrednostjo del po posameznih fazah in
vrstah,

2. katastrski načrt v katerega je vrisana
ureditev pašne površine;

B) Obnova in postavitev trajnih nasadov:
1. Projektno dokumentacijo, ki mora

vsebovati izvedbeni projekt, iz katerega mo-
ra biti razvidno: dosedanji pridelovalni kapa-
citeti kmetije, idejne zasnove preusmeritve
kmetije, tehnološko logistične rešitve za po-
samezne sadne vrste, izdelana vodna bilan-
ca tal in rastlin z zaključnim poročilom, gra-
fični prikaz nasada (sadilni načrt s topograf-
skim posnetkom), prikaz sadovnjaka skozi
vso življenjsko dobo z optimistično, realno
in pesimistično varianto upravičenosti inve-
sticije, stroški investicije po fazah;

C) Urejanje poljskih in kolovoznih poti:
1. projektno dokumentacijo s predračun-

sko vrednostjo del po posameznih fazah in
vrsti del z navedenimi količinami potrebne-
ga materiala in cenami za ta material,

2. katastrski načrt v merilu 1:2880 ali
1:1500, v katerega so vrisane poti, na kate-
rih se bodo izvajala dela,

3. zemljiško knjižni izpisek, če je pot vri-
sana v katastrski načrt in ima svojo številko.
Če pot ni vrisana v katastrski načrt, poobla-
stila vseh lastnikov na pot mejnih parcel
pooblaščencu, če ta v njihovem imenu vla-
ga vlogo;

D) Izboljšanje vodnega režima:
1. projektno dokumentacijo s predračun-

sko vrednostjo po posameznih fazah,
2. katastrski načrt v merilu 1:2880 ali

1:5000, v katerega so vrisani vsi jarki, na
katerih se bodo izvajala dela.

Projektno dokumentacijo s predračun-
sko vrednostjo del potrdi kmetijska sveto-
valna služba.

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje: predlagatelji vložijo vloge za

pridobitev subvencij z vsemi potrebnimi do-
kazili v roku 30 dni od dneva objave javne-
ga razpisa na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti in turizem, Trubarjeva 5,
Ljubljana.

Predložena vloga mora biti v zapečate-
nem ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z
naslovom predlagatelja vloge in označen z
“ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodeli-
tev subvencij“.

Fizična oseba ali več oseb ima lahko
svojega ali skupnega pooblaščenca za vla-
ganje vlog.

VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo strokovna komisija opravila dne 26. sep-
tembra 2000. Odpiranje vlog ne bo javno.

IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri zaintere-
sirani lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo: zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Službi za kmetijstvo, goz-
darstvo in trgovino, Oddelek za gospodar-
ske dejavnosti in turizem, Mestna uprava,
Mestna občina Ljubljana, na Trubarjevi 5, v
Ljubljani v ponedeljek, sredo in četrtek od
8. do 12. ure pri Ivki Levatić in Teodori
Makoter.

X. Upravičenci bodo obveščeni o dode-
litvi subvencij najpozneje v 30 dneh od dne-
va odpiranja vlog.

Mestna občina Ljubljana

Št. 17/557/00 Ob-34185
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepa 16. seje Sveta
Mestne občine Kranj z dne 28. 6. 2000
objavlja

javni razpis
za prodajo 1/2 nepremičnine na
naslovu Gasilska ulica 27, Kranj

1. Predmet razpisa je nepremičnina - hi-
ša na naslovu Gasilska cesta 27 (prej: 15),
Kranj, stoječa na zemljišču parc. št.
278/14, brez zemljišča, kot zk telesa II do
1/2, ter pravica uporabe zemljišča na ne-
premičnini parc. št. 278/14, stavbišče v
izmeri 106 m2, gospodarsko poslopje v
izmeri 34 m2 in dvorišče v izmeri 174 m2,
kot zk telo I do 1/2. Izklicna cena je
7,131.202,01 SIT.

2. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika oziroma v roku 15 dni po
izpolnitvi določil 19. člena Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91, 9/94,
21/94, 23/96, 24/96 in 44/96). V prime-
ru, da se izbrani ponudnik v 8 dneh od
poziva naročnika k podpisu pogodbe ne od-
zove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Mestne občine Kranj.

3. Kupnino za nepremičnino izbrani po-
nudnik poravna na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj, št. 51500-630-50113 najpozne-
je v roku 15 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.

4. Davek na promet nepremičnin ter so-
dno takso za zemljiškoknjižni predlog plača
kupec.

5. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun, ki je naveden v prej-
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šnjem členu, znaša 10% od izklicne cene
predmetne nepremičnine, ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim
pa se vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa,
brez obresti.

6. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj z oznako “javni
razpis za prodajo 1/2 nepremičnine na na-
slovu Gasilska ulica 27, Kranj”, najkasneje
do 13. 9. 2000 do 10. ure.

7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen na-

slov,
– matično številko in davčno številko po-

nudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS ali priglasi-
tveni list DURS za samostojne podjetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisne pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

8. Odpiranje ponudb bo dne 13. 9.
2000 ob 11. uri v sejni sobi št. 16 Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Zapisnik o odpiranju bodo ponudniki prejeli
v roku 8 dni od dneva odpiranja.

9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najpozneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom, kolikor bi v skladu z 19. členom Sta-
novanjskega zakona predkupni upravičenec
sprejel ponudbo pod enakimi pogoji kot naj-
ugodnejši ponudnik.

10. V primeru, da se za nakup nepre-
mičnine na razpis javi več ponudnikov je
najugodnejši, kdor ponudi višjo ceno za ne-
premičnino od izklicne in krajši rok plačila
kupnine.

11. Natančnejše podatke o nepremični-
ni, ter ostale informacije ponudniki dobijo na
naslovu Domplan, d.d., Kranj, Bleiweisova
14, Kranj, pri Petru Kernu, tel. 268-700.

Mestna občina Kranj

Št. 41401/188/2000-14 Ob-34403
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Sta-

neta 1, 2000 Maribor, objavlja

razpis
za sofinanciranje izobraževalnih

programov za odrasle v šolskem letu
2000/2001.

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izobra-

ževalnih programov za odrasle na nasled-
njih področjih splošnega izobraževanja ozi-
roma z naslednjimi vsebinami:

– programi za brezposelne osebe: pro-
grami za izpopolnjevanje znanja na področ-
ju tujih jezikov in računalništva, kombinira-
ni s programi osebnostnega razvoja in pro-
grami usposabljanja za življenjsko uspe-
šnost;

– šole za starše otrok vseh starosti in za
bodoče starše (starševstvo, družina, otrok
– pogoji za zdrav razvoj otrok; medsebojni
odnosi v družini ter med vsemi odgovornimi
za zdravje, vzgojo, izobraževanje in obliko-
vanje pozitivne osebnosti otrok in mladine;
pomen medsebojnega sodelovanja vseh
vključenih v vzgojo in skrb za zdrav razvoj
otrok; prepoznavanje nevarnosti, ki lahko
povzročijo razvoj najrazličnejših negativnih
vedenjskih odklonov otrok in mladine in one-
mogočajo njihov zdrav razvoj in oblikovanje
pozitivne osebnosti; problematika vseh ob-
lik negativnih vedenjskih odklonov otrok in
mladine in pomen preventive; odgovornost
staršev, ipd.).

II. Višina razpoložljivih sredstev
Predvidena višina razpoložljivih sredstev,

ki se dodeljujejo na podlagi tega razpisa, je
največ 7,954.600 SIT.

III. Pogoji za prijavo in merila za izbiro
– na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki imajo registrirano izobra-
ževalno dejavnost;

– prijavo na razpis je potrebno oddati na
posebnih obrazcih, za vsak prijavljeni pro-
gram ločeno z vsemi na obrazcih zahtevani-
mi prilogami;

– izvajalec mora program pričeti izvajati
v letu 2000 in zaključiti najkasneje do 30. 6.
2001;

– prednost pri izbiri bodo imeli programi,
v katerih bo predvidena večinska udeležba
občanov Mestne občine Maribor; obseg so-
financiranja bo sorazmeren deležu vključe-
nosti občanov Mestne občine Maribor v po-
sameznem programu; pri programih za brez-
poselne osebe bodo prednostno obravnava-
ni programi, ki imajo podporo pristojnih
ministrstev in programi, ki podpirajo državne
ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30. 9. 2000.

Prijave na predpisanih obrazcih s prilože-
no zahtevano dokumentacijo morajo biti
poslane priporočeno po pošti na naslov:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, s pripisom na kuverti “Prija-
va na razpis – izobraževanje odraslih – ne
odpiraj“.

Predpisani obrazci za prijavo so ponud-
nikom na razpolago v Oddelku za družbene
dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. he-
roja Staneta 1, soba 350/III, na istem na-
slovu ali po telefonu (št. 2201-299) pa tudi
dodatne informacije v zvezi z razpisom. Raz-
pis z obrazci za prijavo je objavljen tudi na
spletnih straneh Interneta www. maribor.si.

V. Odpiranje prijav in rok za obveščanje
o izidu razpisa: odpiranje prijav ne bo javno,
vsi prijavljeni na razpis bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejema
odločitve župana.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 1346-8/2000-8 Ob-34264
Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik,

objavlja

javni razpis
za brezplačno oddajo v najem objekta

OŠ Črešnjice s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem

1. Razpisni podatki in pogoji: predmet
brezplačne oddaje v najem je bivša os-
novna šola v Črešnjicah v izmeri 220 m2,
na parc. št. 87 s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem parc. št. 862/3 (388 m2)
obe k.o. Podgorje. Objekt je lociran v vasi
Črešnjice. Komunalno je nepremičnina
opremljena z elektriko, vodovodom in tele-
fonom. Dostop z javne asfaltirane ceste,
ob objektu je urejena tudi javna razsvet-
ljava. Vsebina dejavnosti objekta bo dolo-
čena na osnovi ponudbe izbranega inte-
resenta.

Prednost bodo imele mirne dejavnosti,
ki bodo koristne pri razvoju samega kraja.

2. Pogoji javnega razpisa: ponudbe lah-
ko pošljejo fizične osebe, ki so državljani
RS in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v RS.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
interesenta, priloženo mora biti potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, oziroma ori-
ginalni izpisek iz sodnega registra, s kate-
rim pravna oseba izkaže sedež v RS.

Interesenti naj svoje pisne ponudbe poš-
ljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Voj-
nik, Keršova 1 s pripisom “Ne odpiraj –
oddaja šole Črešnjice.“

V pisni ponudbi naj navedejo naslednje
podatke:

– podatke o predvidenem programu,
– način izvajanja ponudbene dejavnosti,
– predlagani datum začetka dejavnosti,
– rok in pogoje izpolnitve predlagane po-

nudbe,
– opis dejavnosti in reference.
3. Izbor interesentov: oceno in izbor po-

nudnika bo opravila komisija in pisno obve-
stila vse ponudnike, najkasneje do konca
meseca novembra 2000.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega izmed ponudnikov.

Rok prijave na razpis je 45 dni od te
objave.

Vse dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
Ogled je možen po predhodni najavi na KS
Frankolovo, Valerija Svetel, telefon:
03/577-44-10.

Občina Vojnik

Št. 661/2000 Ob-34233
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 66/00)
Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v Občini Divača za leto 2000
I. Vrednost javnega razpisa je 3,400.000

SIT.
II. Občina Divača bo v letu 2000 sofi-

nancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov v športu.
III. Na javni razpis se lahko prijavijo na-

slednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in ka-

drovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo naj-
manj šestintrideset tednov v letu,

– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih,

IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Ur. l. RS, št. 66/00).

V. Rok za prijavo programov je petek,
15. 9. 2000 do 13. ure. Prijave se oddajo
na naslov: Občina Divača, Kraška cesta
32, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti
kuverti z navedbo naslova naročnika in vi-
dno oznako: “Ne odpiraj - javni razpis za
izbiro izvajalcev letnega programa športa v
Občini Divača za leto 2000. Na hrbtni stra-
ni kuverte pa mora biti naveden naslov po-
šiljatelja.

Prijavi priložite obrazce in drugo doku-
mentacijo navedeno v razpisni dokumenta-
ciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni
pisarni Občine Divača.

VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko
dobite v času uradnih ur Občine Divača pri
Zdenki Hreščak od 4. 9. 2000 dalje.

VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da mo-
ra prijava vsebovati vse v razpisni doku-
mentaciji zahtevane dokumente. Nepopol-
nih prijav strokovna komisija ne bo obrav-
navala.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci preje-
li v 15 dneh po preteku roka za oddajo
prijav.

IX. Z izbranimi izvajalci programov bomo
sklenili pogodbe o sofinanciranju progra-
mov športa.

Občina Divača

Št. 347-16/99-3 Ob-34469
Vlada Republike Slovenije na podlagi

17. člena zakona o telekomunikacijah (Ura-
dni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US,
13/98 – odl. US, 59/99 – odl. US in
36/00 – odl. US) in 8. člena uredbe o
podelitvi koncesije za uporabo radiofre-
kvenčnega spektra na 1800 MHz za oprav-
ljanje storitev mobilne telefonije (Uradni list
RS, št. 79/99 in 72/00) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za uporabo

radiofrekvenčnega spektra na 1800
MHz za opravljanje storitev mobilne

telefonije na ozemlju Republike
Slovenije v frekvenčnih pasovih

1710–1781,6 MHz in 1805–1876,6
MHz

1. Ime in sedež naročnika: Vlada Repu-
blike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev
treh koncesij za uporabo radiofrekvenčne-
ga spektra na 1800 MHz za opravljanje
storitev mobilne telefonije na ozemlju Re-
publike Slovenije. Koncesija zajema vse

standardizirane storitve GSM. Koncesija se
podeli za dobo petnajst let. Koncesija vse-
buje pravico do uporabe predvidene pa-
sovne širine 15 MHz v frekvenčnem pasu
1710 MHz–1781,6 MHz in predvidene pa-
sovne širine 15 MHz v frekvenčnem pasu
1805 MHz–1876,6 MHz na celotnem
ozemlju Republike Slovenije.

3. Začetek izvajanja: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je gospodarska družba, registrira-
na v Republiki Sloveniji,

– da ima v sodni register vpisano ustrez-
no dejavnost in izpolnjuje pogoje za oprav-
ljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji,

– da lastniki koncesionarja nimajo sku-
paj v drugem koncesionarju več kot 20%
kapitala ali upravljalskih pravic,

– da izpolnjuje formalne delovne in te-
hnične pogoje ter da ima ustrezne finan-
čne in kadrovske vire za izvedbo pogodbe,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen in da njego-
vo poslovanje ni predmet sodne preiskave,

– da je poravnal ustrezne davke in pri-
spevke,

– da njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– da pisno dokaže, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami.

Pogoji so podrobneje določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Obveznosti koncesionarja: obvezno-
sti ponudnika, ki mu bo dodeljena konce-
sija na podlagi tega javnega razpisa (kon-
cesionarja), glede opravljanja storitev mo-
bilne telefonije se določijo v koncesijski
pogodbi v skladu z zakonom o telekomuni-
kacijah in na njegovi podlagi izdanimi pred-
pisi, razpisno dokumentacijo in ponudbo
na razpisno dokumentacijo. Te obveznosti
so predvsem:

– pokrivanje ozemlja Republike Slove-
nije s storitvami mobilne telefonije v skladu
s ponudbo,

– kakovost opravljanja storitev,
– splošni pogoji,
– naročniška razmerja in
– cene.
Plačila na podlagi koncesijske pogod-

be so:
– enkratno plačilo za koncesijo v višini,

kot je določena v koncesijski pogodbi na
podlagi ponudbe, vendar ne manj kot
100,000.000 SIT;  plačilo  se  izvede  v  60
dneh  po  sklenitvi  koncesijske  pogodbe;

– koncesijska dajatev v višini 1% celot-
nega prihodka iz dejavnosti, ki jo zajema
koncesija, kot plačilo pristojbine za upora-
bo dodeljenega dela radiofrekvenčnega
spektra v frekvenčnih pasovih od 1710
MHz do 1781,6 MHz in od 1805 MHz do
1876,6 MHz v skladu s četrtim odstavkom
35. člena zakona o telekomunikacijah. Da-
jatev se obračunava in plačuje četrtletno z
rokom plačila na 30. dan po preteku teko-
čega četrtletja in z dokončnim poračunom
30. 6. za preteklo koledarsko leto. Pri izra-
čunu višine dajatve se upošteva celoten
prihodek iz dejavnosti, ki jo zajema konce-

sija, v preteklem četrtletju;
– letna dajatev za pokritje stroškov nad-

zorovanja omrežja DCS in storitev v višini
25.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila; dajatev se plača do 15. januarja za
tekoče leto.

V prvem letu se plača dajatev iz druge
in tretje alinee prejšnjega odstavka v višini,
ki je sorazmerna številu mesecev od začet-
ka opravljanja dejavnosti na podlagi tega
razpisa do konca leta.

6. Sestava in vsebina ponudbe: ponud-
ba mora biti sestavljena v skladu z navodili
v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– tehnično/tehnološka in kadrovska
opremljenost ter kapitalska sposobnost po-
nudnika,

– hitrost in obseg pokrivanja območja
in prebivalcev,

– višina cen za storitve,
– višina enkratnega plačila za konce-

sijo.
8. Rok za predložitev ponudbe in način

njene predložitve: ponudbo je treba dosta-
viti najkasneje do 9. oktobra 2000 do 13.
ure, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, vlo-
žišče, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Uslužbenec, zadolžen za sprejemanje
ponudb, bo izdal potrdilo o prejemu po-
šiljke.

9. Datum, ura, naslov in prostor javne-
ga odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo
pol ure po poteku roka za oddajo ponudb
oziroma dne 9. oktobra 2000, ob 13.30,
na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, sejna so-
ba, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: Vlada RS
bo na podlagi poročila in predloga strokov-
ne komisije opravila izbiro koncesionarjev
v 30 dneh po poteku roka iz 8. točke tega
razpisa. O izbiri bodo obveščeni vsi ponu-
dniki v osmih dneh po izbiri. Če javni razpis
ne uspe, se ponovi v tridesetih dneh.

11. Dodatne informacije: dodatne po-
datke, pojasnila ali napotila o razpisnih do-
kumentih, o pripravi ponudbe in postopkih
za pripravo ponudbe lahko zainteresirani
dobijo na podlagi zahtevkov po pošti ali
faksimilu na naslov: Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, faksimile:
01/432-80-36, oziroma mednarodno:
+386 1-432-80-36, poslanih najkasneje v
30 dneh od objave tega razpisa.

Če bodo odgovori na vprašanja iz prej-
šnjega odstavka možni in smiselni, bodo
na pisna vprašanja dani pisno najkasneje
pet dni po poteku roka za dostavo vpra-
šanj. Vprašanja in odgovori bodo dostav-
ljeni tudi vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo, na naslov, ki je bil dan ob
dvigu dokumentacije.

12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo na pisno zahtevo posla-
na zainteresiranim osebam po pošti oziro-
ma se jo lahko najpozneje do 22. septem-
bra 2000 osebno dvigne vsak delovni dan
od 9. do 12. ure v vložišču na naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
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za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, faksimile: 01/432-80-36, oziro-
ma mednarodno: +386 1-432-80-36.

Vlada Republike Slovenije

No 347-16/99-3 Ob-34471
Pursuant to Article 17 of the Law on

Telecommunications (zakon o
telekomunikacijah; Ur. l. RS, Nos. 35/97,
45/97 – odl. US, 13/98 – odl. US, 59/99
– odl. US and 36/00 – odl. US) and Article 8
of the Decree on the Award of a Concession
for Using the Radio Frequency Spectrum at
1800 MHz for the Provision of Mobile
Telephone Services (Ur. l. RS, Nos. 79/99
and 72/00) the Government of the Republic
of Slovenia hereby proclaims the following

public tender
for the Award of a Concession for

Using the Radio Frequency Spectrum
at 1800 MHz for the Provision of
Mobile Telephone Services in the

Republic of Slovenia in the Frequency
Bands 1710 to 1781.6 MHz and 1805

to 1876.6 MHz
1. Contracting authority’s name and

head office address: Vlada Republike
Slovenije (Government of the Republic of
Slovenia), Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Slovenia.

2. Subject of public tender: the award
of three concessions for using the radio
frequency spectrum at 1800 MHz for the
provision of mobile telephone services in
the Republic of Slovenia. The concession
shall cover all standardised GSM services.
The concession shall be awarded for a
period of fifteen years. The concession
shall include the right to use the bandwidth
of 15 MHz within the 1710 MHz–1781.6
MHz frequency band, and the bandwidth
of 15 MHz within the 1805 MHz–1876.6
MHz frequency band throughout the
territory of the Republic of Slovenia.

3. Implementation starting: on the day
the concession contract is signed.

4. Conditions that must be fulfilled by
the concessionaire:

– the concessionaire is a trading
company registered in the Republic of
Slovenia,

– the relevant activity is entered in the
court register and the concessionaire
fulfills the conditions for provision such an
activity in the Republic of Slovenia,

– the owners of a concessionaire
together do not hold more than 20 per
cent share in the capital or management
rights of another concessionaire,

– the concessionaire fulfills formal
working and technical conditions and has
relevant financial and personnel resources
for the implementation of the contract,

– the concessionaire is not legally
restricted from signing the contract,

– the concessionaire is not financially
blocked (insolvent) and its operations are
not subject to court investigation,

– the concessionaire has paid all due
taxes and contributions,

– none from the concessionaire’s
management has been prosecuted for
criminal offence relating to the
concessionaire’s business,

– the concessionaire can provide a
written evidence of his copyrights, licence
rights and other rights.

The terms are defined in detail in the
tender documentation.

5. Concessionaire’s obligations: the
obligations of the bidder to whom the
concession is awarded (concessionaire) on
the basis of this public tender, with regard
to the provision of mobile telephone
services, shall be stipulated in the
concession contract in accordance with
the Law on telecommunications and
regulations issued pursuant thereto, the
tender documentation and the bid in
response to the tender documentation.
These services are primarily:

– coverage of the territory of the
Republic of Slovenia with mobile telephone
services in accordance with the bid,

– quality of service,
– the general conditions,
– the subscriber relationships,
– prices.
The payments on the basis of the

concession contract shall be:
– a single payment for the concession

in the amount stipulated in the concession
contract on the basis of the bid, but no
less than SIT 100,000.000; the payment
shall be made within sixty days of the
conclusion of concession contract,

– a concession levy in the amount of
1% of the total revenue from the activities
covered by the concession as payment of
a fee for using the part of the radio
frequency spectrum assigned within the
frequency bands from 1710 MHz to
1781.6 MHz and from 1805 MHz to
1876.6 MHz in accordance with the fourth
paragraph of Article 35 of the Law on
telecommunications. The levy shall be
charged and paid quarterly using a
payment deadline of thirty days after the
end of the current quarter and a final
settlement on 30 June for the previous
calendar year. In the calculation of the
amount of the levy the total revenue in the
previous quarter from the activities covered
by the concession shall be taken into
consideration,

– an annual charge for covering the
costs of monitoring the DCS network and
services in the amount of the tolar
countervalue of EUR 25.000 according to
the middle rate at the Bank of Slovenia as
on  the  day  of  payment;  the  charge
shall  be  paid  by  15  January  for  the
current  year.

In the first year the charges specified in
the second and third indents of the
previous paragraph shall be paid in the
amount proportional to the number of
months elapsed from the beginning of
carrying out activities on the basis of this
tender to the end of the year.

6. Composition and content of bid: the
bid must be compiled in accordance with
the instructions in the tender
documentation.

7. Criteria for selection of most
favourable bid:

– the bidder’s technical/technological
and personnel capabilities and capital
capacities,

– the speed and extent of coverage of
territory and population,

– the prices of services,
– the amount of the single payment for

the concession.
8. Deadline for submission of bids and

method of submission: bids must be
delivered on 9th October 2000 by 13:00h
to the following address: Ministrstvo za
promet in zveze (Ministry of Transport and
Communications), Uprava RS za
telekomunikacije, vložišče, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenia.

The employee responsible for
accepting bids will issue confirmation of
the receipt of the package.

9. Date, time, premises and address of
public opening of bids: the opening of bids
will be held half an hour after the expire of
the deadline for submission of bids or on
9th October 2000 by 13:30h at the
following address:  Ministrstvo  za  promet
in  zveze, Uprava RS za telekomunikacije
(conference room), Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenia.

10. Deadline by which bidders are to
be notified of the outcome of the public
tender: the government will select the
concessionaires on the basis of the expert
commission’s report and proposal within
30 day of the expire of the deadline
referred to in the Clause 8 of this public
tender. All bidders will be notified of the
results within eight days of the selection
being made. If the public tender is deemed
unsuccessful it shall be repeated within
thirty days.

11. Additional information: the
interested parties who need additional
information, clarifications or instructions on
the tender documents, or on the
preparation of a bid or the procedures for
preparing bids, can acquire it via an
application by post or facsimile to the
following address: Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Fax: 01 432 8036, or internationally: +386
1 432 8036, delivered within 30 days of
the publication of the tender in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia.

If  responses  to  a  query  specified  in
the previous paragraph are deemed
possible and reasonable, they shall be
given, to written queries, in writing no later
than  five  days  after  the  deadline  for
delivery queries. The query and response
shall be delivered also to all those that
picked up tender documentation and at
the address given when the documentation
was picked up.

12. Tender documentation: the tender
documentation will be sent by post to
interested parties upon their written
request or will be available every working
day till 22nd September 2000 to be
obtained personally between 9:00h and
12:00h at the reception point at the
following address: Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Fax: 01 432 8036, or internationally: +386
1 432 8036.

Government of the
Republic of Slovenia
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Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-34204
Na podlagi drugega in četrtega odstavka

465. člena zakona o gospodarskih družbah
začasna uprava družbe Murka trgovina in
storitve, d.d., Lesce sporoča, da je delni-
ška družba SM Savinjska trgovska družba,
d.d., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec odkupila
109.047 delnic delniške družbe Murka tr-
govina in storitve, d.d., Lesce, kar pred-
stavlja 52.767 % lastniški delež v osnov-
nem kapitalu družbe Murka trgovina in stori-
tve, d.d., Lesce.

Murka trgovina in storitve, d.d., Lesce
začasna uprava - direktor

Janez Magdič

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic
Ob-34198

Uprava družbe SGP “Koper”, d.d., Ko-
per, obvešča svoje delničarje, da je zaradi
objektivnih okoliščin preklicana skupščina
delničarjev, sklicana za dan 23. 8. 2000.

Novi datum ter dnevni red skupščine bo-
sta objavljena v najkrajšem možnem času.

SGP “Koper”, d.d.
uprava družbe

Št. 01-1673 Ob-34186
Na podlagi statuta delniške družbe SGP

Zasavje, d.d., Trbovlje, uprava sklicuje

4. skupščino družbe,

ki bo v četrtek, 28. 9. 2000 ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska ce-
sta 15, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danica Klemenc, za prešte-
valki glasov pa Vilma Strniša in Simona Vrb-
njak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1999.

3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička
za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne čisti dobiček iz leta 1999 v znesku
33,752.900,30 SIT nerazporejen.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se pre-
nesena izguba iz leta 1996 v višini
59,519.088,45 SIT in revalorizacijski po-
pravek izgube v višini 15,799.018,08 SIT
poravna v breme rezerv v višini 20,000.000
SIT in revalorizacijskega popravka rezerv v
višini 55,318.106,53 SIT.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljub-
ljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve v predlaganem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo pred sejo skupščine prija-
vili svojo udeležbo na sedežu uprave dru-
žbe najmanj 3 dni pred skupščino in so
vpisani  v  delniško  knjigo  na  dan  skup-
ščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom (drugi sklic). V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Splošno gradbeno podjetje
Zasavje Trbovlje, d.d., Trbovlje

Ob-34201
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 8. 9.

1998 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Skladno s 46. členom statuta dru-
žbe sklicuje začasna uprava

1. sejo skupščine
družbe LIK Lesna industrija Kočevje,
d.d., Novomeška cesta 5, Kočevje,
ki bo v petek, 29. septembra 2000 ob

12. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine, zapisnikarja, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

Predlog sklepa:
– predsednik skupščine: Borut Kopitar,
– zapisnikar: Andraž Južnič,
– preštevalki glasov: Jožica Oberč in Zla-

ta Arko,
– notarka: Nina Češarek.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Poslovnik skupščine
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta

skupščina sprejme poslovnik dela skupšči-
ne v predlaganem besedilu.

4. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju podjetja.

5. Letno poročilo družb sistema LIK za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
Letno poročilo družb sistema LIK za leto
1999, ki ga je predložila začasna uprava,
ob pozitivnem mnenju revizorja in začasne-
ga nadzornega sveta.

6. Pokrivanje akumulirane izgube.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave, ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se na dan 2. 1. 2000
pokrije izguba:

– iz prejšnjih let v višini 409,684.178,80
SIT s pripadajočo revalorizacijo
168,489.021,34 SIT z revalorizacijo rezerv
v višini 578,173.200,14 SIT,

– iz tekočega leta v višini
72,780.454,06 SIT z revalorizacijo rezerv
v isti višini.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in za-

časnega nadzornega sveta: iz dela sred-
stev rezerv, ki presega obvezni del po za-
konu, se zaradi ponudbe v odkup zapo-
slenim družbe in z njo povezanih družb
oblikuje sklad lastnih delnic v znesku
40,000.000 SIT.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družb si-
stema LIK za leto 2000 imenuje Ripro,
d.o.o., družba za revizijo, podjetniško sve-
tovanje in razvoj, Efenkova 61, 3320 Ve-
lenje.

9. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: z dnem skupščine pre-
neha mandat začasnega nadzornega sveta.
Na njegov predlog se imenuje novi nadzorni
svet v sestavi:

1. Milena Glavač,
2. Anton Rus,
3. Ludvik Recek,
4. Marjan Pogačnik,
5. Bojan Pakiž,
6. Helena Koračin.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: nagrajevanje članov nad-
zornega sveta je v skladu z dokumentom
Kriteriji za izvolitev, delo in nagrajevanje
predsednikov in članov nadzornih svetov,
Združenja predsednikov nadzornih svetov.
Tako znaša sejnina za člane nadzornega
sveta 50.000 SIT neto, za predsednika nad-
zornega sveta 75.000 SIT neto. Enaka sej-
nina pripada tudi začasnemu nadzornemu
svetu.

Nadzorni svet ima pravico, da ga podje-
tje zavaruje za odgovornost za škodo, ki je
posledica opustitve ali storjene napake pri
izvajanju njegovega dela. To zavarovanje iz-
ključuje primere, če je škoda nastala zaradi
poneverb, drugih kaznivih dejanj, ali namer-
ne kršitve zakonov.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v sejni
sobi vsak delovni dan od 11. do 14. ure.

Dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
morajo delničarji sporočiti pisno upravi, naj-
kasneje v roku 10 dni od objave sklica
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1. seje skupščine. Nasprotne predloge in
njihovo utemeljitev morajo delničarji poslati
začasni upravi v roku 7 dni od sklica skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo. Njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo imeti pisno pooblastilo.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
samo tisti, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine, pisno prijavili svojo udele-
žbo na sedežu družbe, pooblaščenci in za-
stopniki pa morajo v tem roku deponirati
pooblastilo.

Udeležence skupščine prosimo, da za-
radi razdelitve glasovnic pridejo eno uro
pred začetkom skupščine.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
isti dan, ob 14. uri, v istem prostoru, z ena-
kim dnevnim redom in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIK Kočevje, d.d.,
začasna uprava

Št. 69/100 Ob-34207
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem

skupščino delničarjev

ki bo dne 25. 9. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti,  ter  izvolitev  organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Franc Kosi. Za preštevalki gla-
sov se izvolita Miranda Rijavec in Alenka
Cenčič. Na skupščini bo prisotna notarka
Nevenka Kovačič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1999.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano letno poročilo za leto 1999, vključno
z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslov-
nim poročilom.

3. Obravnava in sprejem predloga
sklepa o razporeditvi dobička iz let 1997–
1999.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme predlog uprave o
razporeditvi dobička iz let 1997–1999.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijsko družbo Texima konta, d.o.o. iz
Žirovnice.

Predlogi sklepov skupščine in podrob-
nejša gradiva k posameznim točkam
dnevnega  reda  so  delničarjem  na  razpo-
lago na sedežu družbe dan po objavi za-
sedanja  skupščine,  vsak  delovnik  od  10.
do  12.  ure  v  tajništvu  družbe  v  Kopru,
Istrska  cesta  55.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go deset dni pred sejo skupščine in kate-
rih prijava udeležbe na skupščini bo pris-
pela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
sejo skupščine. Pravico do glasovanja na

skupščini imajo vsi imetniki navadnih imen-
skih delnic družbe ali njihovi pooblaščen-
ci. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni ude-
leženci so se dolžni vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine vpisati v listo udele-
žencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Avtoplus, d.d., Koper
direktor družbe

Št. 1149 Ob-34219
Uprava Surovine družbe za predelavo

odpadkov, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor vabi delničarje na

2. skupščino Surovine, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 28. sep-

tembra 2000 ob 10. uri, v prostorih KBM
Infond, d.o.o., v Mariboru, Ulica Vita Kraig-
herja 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valca glasov pa Marijo Velikonja Flisar in
Matejo Stanič Rudolf iz RR & Co, d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila uprave dru-
žbe o poslovanju v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe Surovina,
d.d., za leto 1999 skupaj z revizorskim mne-
njem.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička.

Predlog sklepa: iz nerazporejenega do-
bička preteklih let se za dividende izplača
ostanek revaloriziranega dobička iz leta
1995, ki znaša na dan 31. 12. 1999
88,077.905,36 SIT in del revaloriziranega
dobička iz leta 1996 v višini 234.094,64
SIT. Dobiček iz leta 1999 v višini
11,332.554,47 SIT ostane nerazporejen.
Knjiženje predlaganih postavk o razporedi-
tvi dobička se opravi po stanju na dan 1. 1.
2000.

Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v knjigo delničarjev na dan skup-
ščine.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2000 imenuje revizorsko
družbo Valuta družba za revizijo, d.o.o., Ma-
ribor.

6. Imenovanje posebnega revizorja po
67. členu zakona o prevzemih.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
v družbi Surovina, družbi za predelavo od-
padkov, d.d., Maribor, se zaradi preveritve
ustanovitvenih postopkov ter vodenja posa-
meznih poslov družbe v zadnjih petih letih
imenuje revizijska družba Audit, d.o.o., dru-
žba za svetovanje in revizijo, Lendavska 18,
Murska Sobota.

Sklepe pod točkami dnevnega reda od
2 do 4 predlagata uprava in nadzorni svet
skupaj, sklep pod 5. točko predlaga nad-

zorni svet, sklep pod 6. točko predlaga PID
ZVON I, Krekova pooblaščena investicijska
družba, Slovenska 17, Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shraneno na sedežu družbe. Družba delni-
čarjem ne krije potnih stroškov za udeležbo
na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo ob sklicu skupščine
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloga, glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Surovina, d.d., Maribor
uprava: Marko Fon

Ob-34220
Uprava Surovine Holding družbe poo-

blaščenke, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, vabi delničarje na

2. skupščino in ločenega zasedanja
razredov delnic Surovine Holding, d.d.,

ki bo dne 28. septembra 2000, ob 15.
uri, v prostorih Zavarovalnice Maribor, Can-
karjeva ulica 3, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine in ločenega glasovanja delničarjev
razreda A in razreda B se izvoli Stojana
Zdolška, za preštevalca glasov pa Marijo
Velikonja Flisar in Matejo Rudolf Stanič iz
RR & CO, d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila uprave dru-
žbe o poslovanju v letu 1999.
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Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju Surovine Holding
družbe pooblšačenke, d.d., v letu 1999
skupaj z revizijskim poročilom.

4. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube iz leta 1998 in delitvi dobička za leto
1999.

Predlog sklepa: iz dobička za leto 1999,
ki znaša 32,665.189,38 SIT se pokrije re-
valorizirana izguba leta 1998, ki znaša na
dan 31. 12. 1999, 6,021.180,80 SIT.

Za izplačilo dividend prednostnim del-
ničarjem razreda B za čas od ustanovitve
družbe od 27. 7. 1998 do 31. 12. 1998
se razporedi del dobička v višini 421.658
SIT.

Za izplačilo dividend za leto 1999 se za
vse delnice razreda A in razreda B razpore-
di del dobička v višini 18,058.964 SIT.

Ostanek dobička v višini 8,163.386,58
ostane nerazporejen.

Knjiženje predlaganih postavk o razpo-
reditvi dobička za leto 1999 se opravi po
stanju na dan 1. 1. 2000.

Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v knjigo delničarjev na dan skupšči-
ne.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

5. Spremembe statuta Surovine Holding
družbe pooblaščenke, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be 1., 11., 15. in 50. člena statuta Surovi-
ne Holding družbe pooblaščenke, d.d.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Sklepe pod točkami 2, 3, 4 in 5 predla-

gata uprava in nadzorni svet skupaj.
Delničarji razreda A glasujejo o 2. in

5. točki dnevnega reda.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Družba delni-
čarjem ne krije potnih stroškov za udeležbo
na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda ali predloga, glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočilo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Surovina Holding, d.d., Maribor
uprava: Marko Fon

Ob-34234
Direktor Pulsar, pooblaščene investicij-

ske družbe, d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2,
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in točke X. statuta Pulsar, poob-
laščene investicijske družbe, d.d., Ljublja-
na, sklicuje

7. skupščino delničarjev
Pulsar, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Ljubljana
ki bo v torek 26. 9. 2000, ob 12. uri, v

sejni sobi na Štefanovi 13a v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagam naslednji

dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika
skupščine se izvoli Danilo Peteh, za pre-
števalca glasov se izvoli Igor Petrovič.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar
iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
revizorjevim poročilom in mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave za poslovno leto 1999,
skupaj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1999 v

znesku 6,443.478,37 SIT se razporedi za
pokrivanje izgube iz leta 1995 v znesku
18,719.062,28 SIT. Ostala izguba iz leta
1995 v znesku 12,275.583,91 SIT se po-
krije v breme vplačanega presežka kapitala
v znesku 169.673 SIT in revalorizacijskega
popravka vplačanega presežka kapitala do
dneva zasedanja skupščine. Preostala izgu-
ba iz leta 1995, ki ostane še nepokrita, pa
se pokrije iz revalorizacijskega popravka os-
novnega kapitala.

4. Sprejem sklepa o preoblikovanju v
redno delniško družbo.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o preoblikovanju v redno delniško družbo
kot sledi:

4.1. Spremeni se firma družbe tako, da
se glasi: Pulsar Holding, ustanavljanje, fi-
nanciranje in upravljanje družb, d.d., Ljub-
ljana. Skrajšana firma družbe je: Pulsar Hol-
ding, d.d., Ljubljana. Sedež družbe je v Ljub-
ljani, Štefanova ulica 13a.

4.2. Dejavnosti družbe se nadomestijo z
novimi dejavnostmi:

– J/65.21 finančni zakup (leasing),
– J/67.13 druge pomožne dejavnosti

povezane s finančnim posredništvom,

– K/70.11 organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg,

– K/70.12 trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami,

– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin
v najem,

– K/70.30 poslovanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi,

– K/74.14 podjetniško in poslovno sve-
tovanje,

– K/74.15 dejavnost holdingov.
4.3. Skupščina sprejme predlagane

spremembe statuta.
4.4. Delničarjem družbe PID Pulsar,

d.d., Ljubljana, ki bodo na zadnji dan
8-dnevnega roka, šteto od vpisa preobliko-
vanja v sodni register, vpisani v centralni
register nematerializiranih vrednostih papir-
jev kot imetniki delnic PID Pulsar, d.d., Ljub-
ljana, se bodo njihove delnice z nominalno
vrednostjo 100 SIT zaradi uskladitve z no-
minalno vrednostjo kot jo določa zakon o
gospodarskih družbah, zamenjale za nove
delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT,
po menjalnem razmerju 10 starih delnic za
eno novo delnico.

4.5. Delničar družbe PID Pulsar, d.d.,
Ljubljana ima pravico do zamenjave števila
delnic družbe PID Pulsar, d.d., Ljubljana,
ki se določi tako, da se število delnic, ka-
terih imetnik je, zaokroži na prvo najbližje
število, ki je deljivo z 10. Pri zaokroževanju
se število delnic, ki se konča na 1, 2, 3, 4
in 5 zaokroži navzdol, število delnic, ki se
konča na 6, 7, 8 in 9 pa se zaokroži
navzgor.

4.6. Končna višina osnovnega kapitala
je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo
potrebno zagotoviti delničarjem družbe Pul-
sar Holding, d.d., Ljubljana, v skladu z me-
njalnim razmerjem iz točke 4.4. tega sklepa
in načinom zaokroževanja iz točke 4.5. te-
ga sklepa, pomnoženim z nominalnim zne-
skom delnic družbe Pulsar Holding, d.d.,
Ljubljana.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po zamenjai delnic zaradi izvedbe preobli-
kovanja, uskladi besedilo statuta s končno
višino osnovnega kapitala iz prejšnjega od-
stavka.

4.7. Sklep o preoblikovanju stopi v ve-
ljavo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.

4.8. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agenci-
je za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v
sodni register.

5. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja, ki pregleda poslovanje in računo-
vodske izkaze družbe za leto 2000, revizij-
sko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pred-

laganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na Štefanovi 13a, v Ljubljani, vsak
torek in četrtek med 10. in 12. uro, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
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Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan
16. 9. 2000 in ki bodo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do 22. 9.
2000, pisno prijavili udeležbo na skupščini
družbe s priporočeno pošiljko, naslovljeno
na PDU Pulsar, d.o.o., Štefanova 13a, Ljub-
ljana. Če se bo skupščine udeležil poob-
laščenec, mora biti prijavi priloženo tudi
pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora
prijavi priložiti izpis iz sodnega registra ozi-
roma predlog za vpis v sodni register, iz
katerega je razvidna oseba, pooblaščena
za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 4.2. in

4.3. točko dnevnega reda, sprejme
skupščina z večino oddanih glasov. Za spre-
jem sklepa o spremembi dejavnosti in
sklepa o spremembah statuta je potrebna
tričetrtinska (3/4) večina pri odločanju za-
stopanega osnovnega kapitala.

Sklepčnost
Skupščina veljanvo odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, na istem mestu in
z enakim dnevnim redom. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
prisotnega in zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

PID Pulsar, d.d., Ljubljana
direktor Zvonko Zupanič

Ob-34235
Na podlagi 21. člena statuta delniške

družbe ABC Group družba pooblaščenka,
d.d., Murska Sobota, Lendavska 11, upra-
va družbe sklicuje delničarje na

drugo sejo skupščine
družbe ABC Group družba

pooblaščenka, d.d., Murska Sobota,
Lendavska 11,

ki bo 27. 9. 2000 ob 12. uri v prostorih
ABC Pomurke International Mednarodna tr-
govina, d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Sprejetje poročila o poslovanju druž-

be ABC Group za leto 1999 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe ABC Group
za leto 1999.

4. Obravnavanje in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1998 in 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1998 in 1999 s
predloženim besedilom.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki se upravi
družbe v Murski Soboti, Lendavska 11, pri-
javijo najkasneje 3 dni pred skupščino. Ne-
posredno ob prihodu na skupščino pa se
naj udeleženci skupščine prijavijo v tajniš-
tvu uprave družbe, kjer bodo potrdili pri-
sotnost. Gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina zopet sestane po
preteku ene ure. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.
ABC Group družba pooblaščenka, d.d.,

Murska Sobota
uprava družbe - direktor

Ob-34239
Na podlagi točke 7.3. statuta gospodar-

ske družbe Vegrad d.d., Gradbeno industrij-
sko podjetje, Prešernova 9/a, 3320 Vele-
nje, uprava družbe sklicuje

3. redno sejo
skupščine delničarjev družbe Vegrad
d.d., Gradbeno industrijsko podjetje,

Prešernova 9/a, 3320 Velenje,
ki  bo  v  ponedeljek  dne  25.  septem-

bra 2000 ob 10. uri v Hotelu Paka na
Rudarski 1 v Velenju, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine izvoli Zakošek Sabina, za preštevalki
glasov pa Klavž Branka in Jelenko Tatjana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Ribič Avgust iz Velenja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe se sprejme revidirano letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1999.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi in razporeditvi dobička, in sicer:
čisti dobiček, ustvarjen v letu 1999, ki na
dan 31. 12. 1999 znaša 104,036.860,40
SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2000 imenuje Revizijsko družbo Boniteta
d.o.o. iz Velenja.

6. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepov:
6.1. Odpokliče se član nadzornega sve-

ta Glušič Andrej.
6.2. Za novega člana nadzornega sveta

se imenuje Klobčar Ivo.
7. Razno.

Opombe:
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno v pravni slu-
žbi podjetja ter dostavljeno vsaj tri dni pred
sejo skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence prosimo, da se zaradi evi-
dence, prijavijo v prostorih skupščine pri
preštevalcih glasov eno uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisot-
nih delničarjev in prevzeti glasovalne lističe
ter druga gradiva.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je vsem delničar-

jem na vpogled v pravni službi podjetja vsak
delavnik od 10. do 12. ure.

Nesklepčnost in ponovno zasedanje
skupščine

V primeru, da skupščina ob napoveda-
nem času ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine pol ure kasneje, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Vegrad, d.d., Velenje
uprava

Ob-34249
Na podlagi 22. in 29. člena statuta Kovi-

notehne, mednarodnega trgovskega podje-
tja, d.d., Celje, Mariborska 7, nadzorni svet
in uprava sklicujeta

skupščino
Kovinotehne, d.d., Celje,

ki bo v sredo, 27. septembra 2000 ob
13. uri v sejni sobi (pritličje) na sedežu druž-
be Mariborska 7, Celje, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugoto-
vitev sklepčnosti in imenovanje predsedujo-
čega skupščine in drugih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in verifikacijsko ko-
misijo kot izhaja iz predloga uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999 z mnenjem revizorja k ne-
konsolidiranim računovodskim izkazom za
Kovinotehno d.d., Celje in mnenjem h kon-
solidiranim računovodskim izkazom za sku-
pino Kovinotehninih družb ter mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1999 in mnenji revizorja k ne-
konsolidiranim računovodskim izkazom za
Kovinotehno d.d., Celje in h konsolidiranim
računovodskim izkazom za skupino Kovino-
tehninih družb.

3. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
leta 1999.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1999 v
višini 142,978.195,76 SIT se razporedi v
rezerve.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za leto 2000 revizijsko hišo
PricewaterhouseCoopers, d..d., Ljubljana.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki bodo na dan 18. 9. 2000 vpisani v delni-
ško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna dru-
žba d.d., Ljubljana oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

Udeležbo na skupščini je potrebno pi-
sno prijaviti upravi družbe najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Na sejo skup-
ščine je potrebno priti eno uro pred začet-
kom seje zaradi ureditve formalnosti.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe oziro-
ma pri upravi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skla-
dno s 24. členom statuta ponovno zaseda-
nje istega dne ob 14. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na število na skupščini prisotnih del-
ničarjev.

Kovinotehna, d.d., Celje
nadzorni svet in uprava

Št. 2-923 Ob-34257
Na podlagi 6.3 člena statuta Elektro-

montaža d.d. Ljubljana, Tržaška 126,
sklicuje uprava

4. skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 9. 2000 ob 14. uri v sejni
sobi družbe Tržaška 126, Ljubljana z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar in preštevalec glasov
ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila in poročilo o opravljenem revidiranju
računovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in poročilo o opravljenem revi-
diranju računovodskih izkazov za leto 1999.

3. Sprejem načina pokrivanja celotne iz-
gube.

Predlog sklepa: izguba iz preteklih let in
izguba poslovnega leta se pokrije iz rezerv
družbe.

4. Sklep o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 2000.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2000 se imenuje revizijska hi-
ša ITEO Abeceda Ljubljana.

5. Sklep o razrešitvi člana nadzornega
sveta in imenovanju novega.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se zazreši en član nadzornega sve-
ta in imenuje novega.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njiho-
vi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvo družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe Tržaška 126 vsak delovni dan od 7.
do 15. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.

Elektromontaža d.d.
direktor družbe

Janez Kokalj

Ob-34298
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe Go-

renjska predilnica, d.d., Škofja Loka, Kidri-
čeva c. 75, začasna uprava sklicuje

2. sejo skupščine delniške družbe
Gorenjska predilnica, d.d., Škofja Loka,

ki bo v četrtek 28. 9. 2000 ob 15. uri v
predavalnici Osnovne šole Peter Kavčič v
Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupšine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Braneta Krajnika,
za preštevalca glasov se izvoli Igorja Vuka
iz podjetja RR & Co, d.o.o. in Ano Ritonja,
ter notarko Eriko Braniselj v vlogi zapisni-
karja.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano
letno poročilo družbe za leto 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba iz preteklih let v
nominalnem znesku 161,328.085,95 SIT
krije v breme rezerv, revalorizacija izgube iz
preteklih let v višini 36,870.395,26 SIT pa
se krije v breme revalorizacijskega popravka
rezerv.

4. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta izguba izkazana po
zaključnem računu za leto 1999 v
nominalnem znesku 63,571.040,06 SIT
ostane nepokrita.

5. Imenovanje revizorske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša Pod-
boršek, Revizijska družba k.d. Ljubljana, Uli-
ca Gradnikove brigade 4.

6. Odpoklic in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se odpokliče Mateja Narata in se izvoli
Bogomirja Rozmana.

7. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
višini 40.000 SIT neto za člane nadzornega
sveta in 50.000 SIT neto za predsednika
nadzornega sveta. Družba za udeležbo na
seji članom nadzornega sveta krije tudi po-
vračilo potnih stroškov.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe na dan
18. 9. 2000, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine na sedežu podjetja, Go-
renjska predilnica Kidričeva c. 75, Škofja
Loka.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pre-
davalnico, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu delničarjev potrdili svojo prisotnost in

prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevne-
ga reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom oziroma
izpiskom iz sodnega registra.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne, uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na znesek zastopane-
ga kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu druž-
be, vsak delovnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Gorenjska predilnica, d.d.,
Škofja Loka

uprava
direktor: mag. Miha Ješe

Ob-34307

Na podlagi 28. točke VI. poglavja statuta
delniške družbe Elektra d.d. Maribor in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

VI. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d. Maribor,

ki bo v sredo, 27. septembra 2000 ob
16. uri, v prostorih uprave družbe Elektra
d.d. Maribor, Kočevarjeva ulica 11, 2000
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine na osnovi predhodnih prijav in
liste prisotnosti. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Ivan
Grašič in izvolita dve preštevalki glasov Jel-
ka Tomažič in Silva Kiš.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1999 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga
sklepa o razporeditvi dobička in pokrivanju
izgube iz preteklih let ter razporeditvi dobič-
ka iz poslovnega leta 1999.

Predlog sklepa 3.1:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se sprejme predlog,
da se nerazporejen dobiček:

– iz leta 1996, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 1,462.155,64 SIT,

– iz leta 1997, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 12,900.938,23 SIT,

– iz leta 1998, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 30,458.355,84 SIT,

ter skupen znesek revalorizacijskega po-
pravka zgoraj navedenih dobičkov na dan
31. 12. 1999 v znesku 4,724.511,75 SIT
kar skupaj znaša 49,545.961,46 SIT, upo-
rabi za delno pokrivanje izgube iz preteklih
let, in sicer:
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– iz leta 1994, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 1,043.284,86 SIT,

– iz leta 1995, ki na dan 31. 12. 1999
znaša 43,195.367,24 SIT,

– ter revalorizacijskega popravka izgub
v višini 16,792.172,50 SIT.

Revalorizirana izguba iz preteklih let tako
na dan 31. 12. 1999 skupno znaša
61,030.824,60 SIT in se pokrije v višini
49,545.961,46 SIT iz revaloriziranih neraz-
porejenih dobičkov iz let 1996, 1997 in 1998.
Preostanek izgube v višini 11,484.863,14 SIT
se pokrije iz dobička leta 1999.

Predlog sklepa 3.2:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se ugotovljen dobi-
ček iz leta 1999 v višini 32,079.405,45
SIT razporedi kot sledi:

– 11,484.863,14 SIT se nameni za po-
krivanje izgube iz preteklih let,

– preostanek dobička v višini
20,594.542,31 SIT se razporedi v rezerve
družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje družba Prelog & Si-
man, Revizija in drugi k.d. iz Ptuja.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Del-
ničarje in pooblaščence prosimo, da se pi-
sno prijavijo 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu uprave družbe Elektra d.d.
Maribor, v Mariboru, Kočevarjeva ulica 11.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne pol ure za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in predlaganimi spremembami in dopolni-
tvami statuta je na vpogled delničarjem pri
Jelki Tomažič v tajništvu uprave družbe v
Mariboru, Kočevarjeva ulica 11, vsak de-
lovni dan od 7. do 9. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Elektra d.d. Maribor
uprava - direktor

Vladko Vlasak

Ob-34332
Na podlagi 3. točke 7. člena statuta

delniške družbe sklicujemo

skupščino podjetja Mura
– Javno vodnogospodarsko

podjetje d.d., 9000 Murska Sobota,
Ciril Metoda 34,

ki bo v petek 29. septembra 2000 ob
12. uri na sedežu družbe v Murski Soboti.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem letnega poročila za poslovna

leta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
in 1999.

3. Sklepanje o delitvi dobička.
4. Razrešitev začasnega nadzornega

sveta in imenovanje nadzornega sveta.
5. Spremembe statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov: uprava družbe predlaga

k tč. 1 do 3, nadzorni svet pa k tč. 4 sprejem
naslednjih sklepov:

Sklep k 1. tč.:
– imenuje se predsednik skupščine,
– za sestavo notarskega zapisa se

imenuje notar mag. Andrej Rošker.
Sklep k 2. tč.: sprejmejo se letna

poročila za poslovna leta 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 in 1999.

Sklep k 3. tč.: sprejme se predlog
uprave za pokrivanje izgube iz prejšnjih
poslovnih let in za razporeditev
nerazporejenega dobička iz leta 1999.

Sklep k 4. tč.: sprejme se predlog
uprave za razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje nadzornega sveta.

Sklep k 5. tč.:
– sprejmejo se predlagane spremembe

statuta družbe,
– sprejme se predlog uprave za statusno

preoblikovanje družbe.
Sklep k 6. tč.: skupščina za revizorja

družbe imenuje revizijsko hišo AUDIT d.o.o.
Murska Sobota.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine upravi
družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Uprava in člani nadzornega sveta se

lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega

reda je javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po

pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične

osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo, ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru.

Na ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Opozorilo
Prostor, v katerem bo potekala

skupščina bo odprt in na voljo delničarjem
30 minut pred uradnim začetkom.

JVGP Mura
uprava

Ob-34365
Na podlagi 12. člena statuta delniške

družbe Safe Invest zavarovalniško posredo-

vanje d.d., Gosposvetska c. 84, Maribor ter
v skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje

11. redno sejo
skupščine delniške družbe Safe Invest

zavarovalniško posredovanje, d.d.,
Gosposvetska c. 84, Maribor

Skupščina delniške družbe bo dne
28. 9. 2000 ob 11. uri na sedežu družbe
na Gosposvetski c. 84 v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsedujočega
skupščine, imenovanje notarja in tolmača
za nemški jezik ter preštevalca glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagan dnevni red.
Izvoli se predlagan predsednik skupščine.
Potrdi se predlagan notar in tolmač za nem-
ški jezik ter preštevalec glasov.

2. Sprejem letnega poslovnega in finan-
čnega poročila uprave za leto 1999, skupaj
z mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poslovno in finančno poročilo uprave za
leto 1999 skupaj z mnenjem pooblaščene-
ga revizorja v predloženem besedilu.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2000 se imenuje
neodvisna revizijska hiša Pricewater-
houseCoopers d.d. Ljubljana.

4. Imenovanje predsednika in člana
uprave.

Predlog sklepa: zaradi poteka doseda-
njega mandata z dnem 30. 11. 2000, skup-
ščina ponovno izvoli za mandatno obdobje
5 let Andreasa Königsbergerja kot predse-
dnika uprave in Stanislava Zavca kot člana
uprave. Izvoljen predsednik in član uprave
zastopata družbo brez omejitev. Obema
začne teči novi mandat z dnem 1. 12. 2000.

Predsedujoči skupščine v imenu skup-
ščine in član uprave Stanislav Zavec sklene-
ta pogodbo o poslovodenju, v kateri se do-
govorita o medsebojnih pravicah in obvez-
nostih.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Gosposvetska c. 84, Maribor, vsak delovni
dan od 13. do 16. ure.

Delničarji lahko v desetih dneh po sklicu
skupščine predlagajo dopolnitev dnevnega
reda s predlogi, ki morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in pred zaseda-
njem predloženo družbi. Vsebovati mora ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja.

Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Safe Invest d.d., Maribor
uprava
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Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Curk Franc, Bevkova 18, Vipava, obrt-
no dovoljenje, št. 005479/0064/01-
11/1995, izdano dne 10. 3. 1997.
gnx-33098

Hlebanja Mijovič Lilijana, Ribno, Za Pi-
žem 10, Radovljica, priglasitveni list, opra-
vilna št. 44-1760/96, izdan dne 5. 4.
1996. gnh-33389

Majerle Martin, Vojna vas 23, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0393/94.
gnz-33271

Zulbeari Naser, Za Gradom 4, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-2698/98,
izdan dne 20. 4. 1998. gng-33340

Potne listine

Arh Aleš, Kamna Gorica 8, Kamna Gori-
ca, potni list, št. AA 442902, izdala UE
Radovljica. gnt-32877

Auber Robert, Hrvatini 60/a, Ankaran -
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 123110, izdala UE Koper. gny-32872

Bajrami Mihajela, Rudolfstrasse 8, Pfor-
zheim, Nemčija, potni list, št. BA 788888,
izdalo MZZ RS, 20. 10. 1999. gnh-32864

Bajrić Ramiz, Lovšetova 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 595966, izdala UE Ljublja-
na. gne-32967

Bakač Boštjan, Petrovičeva 19, Ljublja-
na, potni list, št. BA 130391, izdala UE
Ljubljana. gnw-32949

Bizilj Bine, Zgornje Gameljne 4, Ljublja-
na Šmartno, potni list, št. BA 617886, iz-
dala UE Ljubljana. gny-33272

Bovcon Anika, Vrtojbenska cesta 19/a,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 132067, izdala UE Nova Go-
rica. gnw-33349

Brbre Igor, Ulica Mihe Zidanška 12,
Limbuš, potni list, št. BA 131858, izdala
UE Maribor. gni-33288

Brešan Erik, Rutarjeva ulica 16, Tol-
min, potni list, št. AA 026128, izdala UE
Tolmin. gnk-33136

Broder Janez, Poljanska c. 79, Gore-
nja vas, potni list, št. AA 894827, izdala
UE Škofja Loka. gnj-33362

Car Urška, Dobrovnik 105, Dobrovnik -
Dobronak, potni list, št. BA 559951, izda-
la UE Lendava. gnb-33245

Černela Simona, Lendavska 17/a, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 420667, iz-
dala UE Murska Sobota. gnc-33369

Čertalič Damir, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 950411, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-33145

Detiček Miha, Ažmanova 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 591685, izdala UE Ljub-
ljana. gng-33394

Dimec Tjaša, Leška cesta 29, Mežica,
potni list, št. BA 746846, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnf-33366

Dobrajc Darja, Pohorska ulica 6, Celje,
potni list, št. BA 812751, izdala UE Celje.
gnc-33069

Dragutinović Radivoje, Rozmanova 24/g,
Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 436143,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-33170

Drevenšek Brigita, Žetale 108, Zgornji
Leskovec, potni list, št. BA 729881, izdala
UE Ptuj. gnf-33141

Dukić Željko, Tomšičeva 8, Lendava -
Lendva, potni list, št. AA 214073, izdala
UE Lendava. gnf-33016

Felić Nihada, Ljubljanska cesta 29, Po-
stojna, potni list, št. BA 839823, izdala UE
Postojna. gnc-33294

Ferjan Istok, Kamnikarjeva ulica 60,
Ljubljana, potni list, št. AA 315756, izdala
UE Ljubljana. gni-33038

Flisar Mateja, Černelavci, Liškova 48,
Murska Sobota, potni list, št. BA 809851,
izdala UE Murska Sobota. gnu-32926

Frantar Primož, Sajovčevo naselje 28,
Šenčur, potni list, št. BA 277017, izdala
UE Kranj. gnw-33324

Furlan Aleš, Podmark 33, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. AA 199702, izdala UE
Nova Gorica. gnq-32880

Furlan Primož, Gasparijeva ulica 5, Cer-
knica, potni list, št. BA 622800, izdala UE
Cerknica. gnr-32879

Furlan Robert, Brje 77, Dobravlje, pot-
ni list, št. AA 84659, izdala UE Ajdovščina.
gnb-32870

Gabrovec Goran, Celjska 7, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 583490, izdala
UE Slovenj Gradec. gnv-33025

Gerl Darja, Primšarjeva 3, Cerknica,
potni list, št. AA 998518, izdala UE Cer-
knica. gnq-33030

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Ce-
lje, potni list, št. BA 878086, izdala UE
Celje. gnb-33295

Gmajnar Aljaž, Prešernova ulica 5, Se-
novo, potni list, št. BA 724898, izdala UE
Krško. gnh-32939

Gnidovec Vesna, Zgornja Draga 18, Viš-
nja Gora, potni list, št. AA 944102, izdala
UE Grosuplje. gnm-32884

Grčić Ilija, Cesta španskih borcev 14,
Ljubljana, potni list, št. AA 674072, izdala
UE Ljubljana. gnq-33405

Grum Bernard, Flandrova 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 447541, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-33225

Gulin Darja, Vrtojba, Laze 3, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
100524, izdala UE Nova Gorica. gnj-33137

Gutić Anes, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, potni list, št. BA 493876, izdala UE
Kranj. gno-32982

Halilbašić Armel, Križevniška ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. BA 814250, izdala
UE Ljubljana. gnq-33230

Herodež Vladimir, Trnava 41, Gomilsko,
potni list, št. AA 36869, izdala UE Žalec.
gnw-33299

Hođaj Fadil, Gornje Ložine 4, Stara Cer-
kev, potni list, št. BA 696511, izdala UE
Kočevje. gnd-33018

Hrnjica Elvir, Veliki trg 5, Izola - Isola,
potni list, št. BA 577479, izdala UE Izola.
gne-33367

Ikanović Jasminka, Hotiza 145/a, Len-
dava - Lendva, potni list, št. BA 610398,
izdala UE Lendava. gnx-33073

Ipavec Cvetka, Ob parku 15, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 9513, iz-
dala UE Nova Gorica. gnu-33326

Jagodič Metka, Partizanska cesta 11,
Mežica, potni list, št. AA 840238, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnk-33236

Jakopec Majda, Globoka 44, Ljutomer,
potni list, št. BA 537530, izdala UE Ljuto-
mer. gnu-33126

Jekl Katarina, Zadobrova 133/a, Ško-
fja vas, potni list, št. BA 962722, izdala UE
Celje. gnp-32981

Jovanović Goran, Kobilje 51, Kobilje,
potni list, št. BA 642419, izdala UE Lenda-
va. gnp-33031

Jurca Ana, Jezerska ulica 22, Žiri, potni
list, št. BA 750684, izdala UE Škofja Loka.
gnm-33034

Kalar Andrej, Pot na Drenikov vrh 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 412079, izdala
UE Ljubljana. gnp-33106

Kašič Dimitrij, Sokolska ulica 3, Mirna,
potni list, št. AA 668268, izdala UE Treb-
nje. gnn-32833

Kendić Mirzet, Kosovelova ulica 5, Piv-
ka, potni list, št. BA 963870, izdala UE
Postojna. gni-33113

Knego Andrej, Linhartova 62, Ljublja-
na, potni list, št. AA 244454, izdala UE
Ljubljana. gnb-33395

Kocbek Matija, Malečnik 37, Maribor,
potni list, št. BA 709848, izdala UE Mari-
bor. gnh-33214

Konrad Vida, Čentiba 447/b, Lendava -
Lendva, potni list, št. BA 715958, izdala
UE Lendava. gne-33292

Kopač Jasmina, Partizanska cesta 40,
Škofja Loka, potni list, št. BA 342380, iz-
dala UE Škofja Loka. gng-33040

Kopač Valentina, Kamnoseška 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 950689, izdala UE
Ljubljana. gnl-33010

Kostanjšek Milka, Pot na Žalce 17, Bi-
zeljsko, potni list, št. AA 987294, izdala
UE Brežice. gnx-33123

Kralj Slavko, Kolenča vas 11, Kočevje,
potni list, št. BA 407122, izdala UE Koče-
vje. gnp-33381

Križan Milan, Brezova 3, Domžale, pot-
ni list, št. AA 124594, izdala UE Maribor.
gnn-33283

Krog Mirjana, Črni potok pri Kočevju
2/b, Kočevje, potni list, št. AA 180544,
izdala UE Kočevje. gnk-32836

Krumpačnik Barbara, Attemsov trg 8,
Gornji grad, potni list, št. BA 929268, iz-
dala UE Mozirje. gnx-32977

Kumelj Joško, Brinje 15, Novo mesto,
potni list, št. AA 403904, izdala UE Novo
mesto. gnk-33036

Lah Borut, Prvomajska 19, Rogaška
Slatina, potni list, št. AA 737392, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gni-33213

Lakošenjac Klara, Marezige 20/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 299321,
izdala UE Koper. gnd-33368

Leban Egle, Petronijeva 3, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 517003, izdala
UE Koper. gnl-33135

Leban Marko, Spodnje Bitnje 44, Ža-
bnica, potni list, št. BA 985518, izdala UE
Kranj. gnz-33396
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Leben Romana, Ul. Janeza Puharja 4,
Kranj, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 72/98. gnw-33124

Lesar Miha, Tesarska ulica 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 17447, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-33393

Levičnik Franci, Vidergarjeva 15, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. BA 448214,
izdala UE Ljubljana. gnh-33414

Lišič Damir, Regentova 6, Ankaran - An-
karano, potni list, št. BA 760464, izdala
UE Koper. gnw-33024

Makari Pucko Gizela, Černelavci, Liško-
va 14, Murska Sobota, potni list, št. AA
254654, izdala UE Murska Sobota.
gnc-32994

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 229553,
izdala UE Koper. gnu-32876

Maliqi Laura, Kogojeva 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 844639, izdala UE Ljubljana.
gnx-32998

Marjanović Bojan, Trubarjeva 7, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 162440, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-32933

Marlin Martina, Dol pri Šmarjeti 4, Šmar-
ješke Toplice, potni list, št. BA 355626,
izdala UE Novo mesto. gno-32832

Melanšek Vesna, Lepa ulica 4, Šempe-
ter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
871857, izdala UE Žalec. gnv-32900

Mencinger  Kaja,  Partizanska  cesta
11,  Mežica,  potni  list,  št.  BA  6210726,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-33235

Merc Tomaž, Vičava 104, Ptuj, potni
list, št. BA 264980, izdala UE Ptuj.
gns-32853

Mermolja  Jana,  Prvačina  111/a,
Dornberk,  maloobmejno  prepustnico,  št.
AI  6931,  izdala  UE  Nova  Gorica.
gnv-33350

Mesarič Matejka, Lipovci 145, Beltinci,
potni list, št. BA 958127, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnu-33201

Mihelič Franc, Grič, Cesta VIII/3, Ri-
bnica, potni list, št. AA 166255, izdala UE
Ribnica. gne-32992

Milovanović Gojko, Ulica Lojzeta Hro-
vata 8, Kranj, potni list, št. BA 112346,
izdala UE Kranj. gne-32917

Milovanović Radojka, Ulica Lojzeta Hro-
vata 8, Kranj, potni list, št. BA 200086,
izdala UE Kranj. gnq-32980

Mitrović Dragica, Jakopičeva 25, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 712701, izdala UE
Ljubljana. gnl-33210

Modic Rajko, Iztokova ulica 11, Med-
vode, potni list, št. AA 18065, izdala UE
Ljubljana. gns-33003

Motaln Marija, Ulica Markljevih 28, Ma-
ribor, potni list, št. AA 66618, izdala UE
Maribor. gnf-33116

Mozetič Nina, Ledine 117, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 651592, izdala UE
Nova Gorica. gnp-33156

Muharemović Emil, Cesta na Brdo 96,
Ljubljana, potni list, št. BA 853639, izdala
UE Ljubljana. gnd-33043

Murn Tina, Cesta talcev 5/b, Škofja Lo-
ka, potni list, št. BA 545444, izdala UE
Škofja Loka. gnw-33274

Novak Barbara, Podgrad 11/a, Pod-
grad, potni list, št. AA 28547, izdala UE
Ilirska Bistrica. gne-32942

Novak Katja, V Loki 25, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 712497, izdala
UE Vrhnika. gnj-33312

Novak Luka, V Loki 25, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 712496, izdala
UE Vrhnika. gnf-33316

Novak Mojca, V Loki 25, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. AA 561780, izdala
UE Vrhnika. gnk-33311

Novak Robert, V Loki 25, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. AA 195410, izdala
UE Vrhnika. gne-33317

Novak Tjaša, V Loki 25, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 473893, izdala
UE Vrhnika. gnh-33314

Obidič Nadja, Prvomajska ul. 104, No-
va Gorica, potni list, št. BA 329689, izdala
UE Nova Gorica. gnt-33327

Ofentavšek Petra, Tepanje 14, Sloven-
ske Konjice, potni list, št. BA 780650, iz-
dala UE Slovenske Konjice. gnj-33112

Pantar Andrej, Adamičeva 12, Ljublja-
na, potni list, št. AA 307233, izdala UE
Ljubljana. gnz-33321

Perič Dragan, Kropa 3/b, Kropa, potni
list, št. BA 687218, izdala UE Radovljica.
gnd-33022

Pešič Robert, Dolšce 19/a, Krško, pot-
ni list, št. AA 154230, izdala UE Krško.
gnk-33211

Petelinkar Nataša, Zbilje 3/a, Medvo-
de, potni list, št. BA 833953, izdala UE
Ljubljana. gno-33382

Petešič Walid, Hrvatinova 1, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 403170, izdala
UE Koper. gnh-33139

Pirc Nataša, Spodnja Senica 18/b,
Medvode, potni list, št. BA 499793, izdala
UE Ljubljana. gne-33042

Pistotnik Boštjan, Gladež 16, Izlake,
potni list, št. BA 507083, izdala UE Trbov-
lje. gnv-32850

Planinšek Tomaž, Lepa ulica 4, Šempe-
ter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
871974, izdala UE Žalec. gnx-32898

Poljanšek Tea, Šolska ulica 13, Spod-
nja Idrija, potni list, št. BA 805908, izdala
UE Idrija. gnx-32973

Presl Edda, Vipavska cesta 11, Ajdov-
ščina, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 54/2000. gno-33132

Pucko Marijan, Černelavci, Liškova 14,
Murska Sobota, potni list, št. AA 45970,
izdala UE Murska Sobota. gnb-32995

Pučko Milan, Nunska graba 37, Ljuto-
mer, potni list, št. AA 926618, izdala UE
Ljutomer. gng-32890

Restović Andrea, Cankarjeva 8, Litija,
potni list, št. BA 605762, izdala UE Litija.
gnd-33418

Robič Alenka, Archinetova 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 658513, izdala UE
Ljubljana. gnw-33399

Rostohar Marija, Cesta 1/a, Kostanje-
vica na Krki, potni list, št. BA 151035,
izdala UE Krško. gnz-32921

Roškar Gregor, Seča 74/a, Portorož -
Portorose, potni list, št. BA 760076, izda-
la UE Piran. gnq-33130

Santrač Vida, Pančevo, Pančevo, potni
list, št. AA 585996, izdala UE Ilirska Bistri-
ca. gno-33107

Senica Adonis, Nazorjev trg 3/a, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 575294.
gnr-33129

Simić Srečo, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 462677, izdala
UE Ljubljana. gnv-33275

Sopjani Fazli, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 861112, izdala
UE Ljubljana. gni-33088

Spindler Žuža, Trebinjska 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 560865, izdala UE
Ljubljana. gnx-33223

Srdič Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 798748, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-33260

Stojan Aleš, Brajnikova ul. 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 599785, izdala UE Ljublja-
na. gnv-33400

Stojan Barbara, Zlateče pri Šentjurju 3,
Šentjur, potni list, št. BA 340653, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnx-32848

Sulič Vera, Prvačina 92, Nova Gorica,
potni list, št. BA 104276, izdala UE Nova
Gorica. gng-33365

Šeremet Tatjana, Cesta v Hrastje 5,
Ljubljana, potni list, št. AA 674917, izdala
UE Ljubljana. gnz-33246

Škofic Frančiška, Trstenik 32/a, Gol-
nik, potni list, št. BA 67877, izdala UE
Kranj. gnf-32916

Šporar Rosanda Zalka, Bistra 14, Vr-
hnika, potni list, št. AA 309654, izdala UE
Vrhnika. gny-33047

Šterbenc Ivan, Trubarjeva ulica 59/a,
Celje, potni list, št. AA 752501, izdala UE
Celje. gnh-33364

Štupica Tina, Jurjevica 59/a, Ribnica,
potni list, št. BA 597655, izdala UE Ribni-
ca. gnu-33005

Tomaž Grof, Veličane 43, Ivanjkovci,
potni list, št. BA 599717, izdala UE Or-
mož. gnx-33023

Tomič Magdalena, Beograd, Beograd,
potni list, št. BA 239661. gnh-33339

Urnat Dušanka, Šalek 93, Velenje, pot-
ni list, št. CA 14507, izdala UE Velenje.
gnl-33335

Urošević Slađana, Brodarjev trg 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 662296, izdala UE
Ljubljana. gnm-33234

Vatovec Monika, Prade, C. Ivana Star-
ca 19, Koper - Capodistria, potni list, št.
AA 510605, izdala UE Koper. gnv-32875

Vene Uroš, Grudnova 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 591653, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-33404

Vidergar Jože, Savinjska cesta 18, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 407383, izdala UE
Trbovlje. gnf-33416

Vidergar Silva, Savinjska cesta 18, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 471127, izdala UE
Trbovlje. gne-33417

Vitez Polona, Omersova ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 736699, izdala UE
Ljubljana. gny-32997

Vurcer  Lidija,  Orešje  21,  Ptuj,  potni
list, št. BA 265023, izdala UE Ptuj.
gnp-33331

Zabukovec Simona, Čušperk 31, Gro-
suplje, potni list, št. BA 681955, izdala UE
Ljubljana. gnl-33410

Zamida Mateja, Koroška Bela, C. V.
Svetina 23, Jesenice, potni list, št. BA
757298, izdala UE Jesenice. gnd-32993

Zobec Darja, Triglavska ulica 32, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 102187, izdala UE
Ljubljana. gnn-32908
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Zrnić Željko, Cankarjeva 50, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 436386, izdala UE
Radovljica. gnn-33233

Zupančič Žiga, Ilovški štradon 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 654105, izdala UE
Ljubljana. gnv-33100

Žagar Kristina, Tabor 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 617338, izdala UE Ljubljana.
gnz-33346

Žižak Marica, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 973327, izdala UE
Ljubljana. gnt-33152

Osebne izkaznice

Antolović Luka, Rjava cesta 2/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 176920.
gnj-33037

Arlović Marijana, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 221030.
gnt-33377

Auber Robert, Hrvatini 60/a, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 516.
gnx-32873

Bašič Božidar, Ulica Savinjske čete 2,
Žalec, osebno izkaznico, št. 23887.
gnz-32896

Benedek Janez, Cesta v hrib 16, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
372937. gnf-33341

Boršič Tomaž, Novake 22, Nova Cer-
kev, osebno izkaznico, št. 8899.
gni-32913

Bračun Vesna, Sveti Florjan 29, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št. 259721.
gng-32940

Brečko Bojan, Špengova ulica 33, Ru-
še, osebno izkaznico, št. 226546.
gnc-32919

Bremšak Branko, Podgorje 106/b,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 123911.
gnq-32805

Brkić Edita, Hraše 45, Smlednik, ose-
bno izkaznico, št. 227494. gnm-33134

Brunec Boris, Trate 16, Beltinci, ose-
bno izkaznico, št. 198297. gne-32867

Bukovec Manica, Kriva pot 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 173254.
gnt-33227

Celec Jožef, Vaneča 18, Puconci, ose-
bno izkaznico, št. 277590. gnz-33021

Česnik Daša, Spodnja Kanomlja 57/b,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
242205. gnn-33208

Čuček Milena, Prerad 38, Polenšak,
osebno izkaznico, št. 183033. gns-33128

Djordjević Lidija, Brodarjeva ulica 41,
Celje, osebno izkaznico, št. 126843.
gnr-32904

Dolinšek Alojzija Silva, Kajuhova 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377344.
gnp-33131

Frideršek Danica, Preša 9, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 264419. gni-33238

Gobec Anita, Cesta pod hribom 11,
Zreče, osebno izkaznico, št. 238026.
gnq-33205

Gottlich Vladimir, Gašperšičeva 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 171974.
gnv-33154

Jerič Bogdan, Valburga 46/d, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 9678. gnp-33406

Jerman Katarina, Trg Komandanta Sta-
neta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
361707. gnc-33319

Klemenak Jernej, Zgornje Pirniče 44/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 239202.
gnu-33226

Kogal Breda, Zgornja Kapla 29, Kapla,
osebno izkaznico, št. 6094. gng-33015

Kovač Karel, Na trati 17, Lesce, ose-
bno izkaznico, št. 84646. gno-32882

Kragl Mirko, Gornje Brezovo 4, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 302941.
gnx-32923

Langus Alenka, Oljčna pot 19, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
207929. gnm-32809

Loncner Janja, Most na Soči 24/c,
Most na Soči, osebno izkaznico, št.
103897. gnv-33125

Maraž Nadja, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 100521.
gnr-33329

Mastnak Silva, Šmiklavž pri Škofji vasi
10/a, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
73318. gnw-32924

Matko Tomaž, Miklavž pri Taboru 24,
Tabor, osebno izkaznico, št. 90984.
gnt-33102

Mihelj Danijel, Za mostičkom 8, Notra-
nje Gorice, osebno izkaznico, št. 153626.
gnp-32806

Mitrović Biljana, Ulica 1. maja 14, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 88520.
gnz-32996

Modic Urban, Velike Lašče 14, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 299616.
gns-32803

Morozov Andraž, Šahrova 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 364006.
gno-33007

Motoh Petra, Kolenov graben 3, Rade-
če, osebno izkaznico, št. 69869.
gnb-32920

Nadarević Jasmin, Zeljarska 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 278547.
gnw-33049

Ninkov Goran, Linhartova 62, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 221714.
gny-33397

Novak Nada Marija, Smoletova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 205856.
gnd-33218

Pakar Jožica, Višnarjeva 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 285922.
gnm-33109

Palčič Damjan, Bohinjska Bela 93, Bo-
hinjska Bela, osebno izkaznico, št.
148401. gno-33232

Papdi Dino, Ulica 5. prekomorske 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 79043.
gnc-33019

Pavčnik Teo, Šmarska 17, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 214358. gnm-33359

Petelinšek Petra, Kersnikova 13, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 211244.
gnq-33355

Preda Dušan, Zgornja Besnica 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 369120.
gnh-33239

Prepeluh Jožef, Cesta II. grupe odre-
dov 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
89093. gne-33342

Preskar Peter, Cesta 4. julija 34, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 245002.
gnp-33306

Preskar  Žiga,  Sadjarska  ulica  1,
Krško, osebno izkaznico, št. 246220.
gnx-33148

Preskar Žiga, Sadjarska ulica 1, Krško,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.73/2000. gny-33147

Prevolšek Valerija, Čopova 23, Celje,
osebno izkaznico, št. 218295. gnr-33304

Rajković Dragan, Gubčeva 18, Velenje,
osebno izkaznico, št. 224978. gny-33247

Rebernišek Danica, Bračičeva 12,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
84420. gnk-32911

Savova Biljana, Delavska ulica 7, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 337560.
gnk-33086

Sejfović Samir, Polje pri Vodicah 29/a,
Vodice, osebno izkaznico, št. 165910.
gnv-33150

Slapnik Tina, Taborniška 6, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 225167.
gns-33203

Stojan Barbara, Zlateče pri Šentjurju 3,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 299160.
gnw-32849

Štefe Drago, Cesta na Klanec 26,
Kranj, osebno izkaznico, št. 183729.
gnk-33336

Taljan Boris, Fabjanijeva 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159351. gny-33347

Tomše Frančiška, V Zalar 3, Ljubljana-
Polje, osebno izkaznico, št. 96533.
gno-33257

Vodopivec Tatjana, Murnova cesta 15,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
379031. gnp-33385

Zalašček Alma, Resljeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 139479. gnk-33411

Zupan Matjaž, Krmelj 84/a, Krmelj,
osebno izkaznico, št. 353833. gnp-33356

Zupanc Marjetka, Cesta na lavo 8/a,
Žalec, osebno izkaznico, št. 295115.
gng-32990

Želježič Ljudevit, Cigonca 35, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 50625.
gnr-33204

Žgavec Domen, Puntarjeva 11, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
222315. gnc-32869

Živko Maja, Goriška 42, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 256674. gnn-33033

Žohar Milan, Prečna pot 9, Prebold,
osebno izkaznico, št. 323622. gny-33072

Županič Anže, Kalce 37, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 286148. gnr-33254

Vozniška dovoljenja

Ajdišek Nevenka, Puhova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686552, reg. št. 148280, izdala UE
Ljubljana. gnc-33344

Andrejc Pavel, Trg Rivoli 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
601897, reg. št. 38011, izdala UE Kranj.
gnh-33189

Aplinc Andrej, Razgledna ulica 26, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7370, izdala UE Radlje ob Dravi.
gns-33207

Arnečič Henrik, Ulica 28. maja 59, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1297247, reg. št. 226536, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-33229

Arnejčič Damiš, Gosposvetska 37, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494695, reg. št. 73567, izdala UE Mari-
bor. m-1249

Babič Ivan, Velika vas 25, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 6335. gne-33242

Babnik Andrej, Pot v dolino 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1000506, reg. št. 209199, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-32835

Bahč Nada, Polzela 205 a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 47963, izda-
la UE Žalec. gno-32932

Bajrić Ramiz, Lovšetova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
545750, reg. št. 128304, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-33048

Banović Stojan, Pristavška cesta 14, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4625, izdala UE Tržič. gno-32819

Baranja Boro, Dolgovaške gorice 259,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15001, izdala UE Lendava.
gnh-32914

Barič Matjaž, Sinji vrh 46, Vinica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7564,
izdala UE Črnomelj. gnc-32894

Benček Boštjan, Bišče 35, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781006, reg. št. 24701, izdala UE Dom-
žale. gnw-33199

Benet Petra, Podkoren 53, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175057, izdala UE Jesenice. gng-33315

Bizjan Tomaž, Gradišče nad Pijavo Go-
rico 203, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1165909, reg. št. 218009,
izdala UE Ljubljana. gnl-33110

Bremšak Branko, Podgorje 106/b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2079, izdala UE Kamnik. gnr-32804

Brkić Edita, Hraše 45, Smlednik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365313,
reg. št. 211044, izdala UE Ljubljana.
gnn-33133

Broder Janez, Poljanska c. 79, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19419, izdala UE Škofja Loka.
gni-33363

Bursać Mira, Agrokombinatska cesta
6/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 733094, reg. št. 155437, iz-
dala UE Ljubljana. gni-32988

Cepec Luka, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13376, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-33070

Cerar Barbara, Vir, Valvazorjeva 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 86207, reg. št. 15763, izdala UE
Domžale. gno-33307

Cimerman Peter, Lavrica, Dolenjska ce-
sta 256, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 1419697, reg. št.
207229, izdala UE Ljubljana. gnv-33000

Colja Danilo, Hrenova 14, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912045,
reg. št. 87805, izdala UE Maribor. m-1254

Cotič Milan, Rakovnik 14, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263067, reg. št. 16815, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-33228

Culek Boštjan, Prešernova 15, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 874993, reg. št. 93694. m-1250

Curk Marjan Alojzij, Rakitna 235, Pre-
serje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 102772, reg. št. 80432, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-33374

Čandek Uroš, Pristaniška 43/b, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
45813. gnt-32952

Čarman Janez, Spodnje Pirniče 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1106485, reg. št. 159116, izdala
UE Ljubljana. gnw-33224

Čerin Sandi, Habatava 12/a, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069035, reg. št. 31105, izdala UE Dom-
žale. gng-33065

Čerpič Sonja, Kolajbova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134479, reg. št. 107375, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-33064

Črpič Marija, Mala dolina 18, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13338, izdala UE Brežice.
gno-33357

Čulk Marija, Zabukovica 100/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 580390,
izdala UE Žalec. gnd-33318

Čulk Matjaž, Zabukovica 137/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580035, izdala UE Žalec. gns-32928

Čuš Zvonko, Bratislavci 50, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42228, izdala UE Ptuj. gnz-33071

Dolinšek Milan, Prvomajska 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5906, izdala UE Celje. gno-33111

Dolinšek Sarah, Celovška cesta 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1340705, reg. št. 230126, izdala
UE Ljubljana. gnj-32937

Dremelj Franc, Velebitska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891497, reg. št. 60242, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-33251

Durković Dušan, Senožete 6, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1060037, izdala UE Laško. gnu-33276

Dvoršek Anton, Golo 115, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 842214, reg.
št. 50547, izdala UE Ljubljana. gni-33013

Ferenčak  Boštjan,  Gasilska  ulica  13,
Odranci,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BCFGH,  št.  11375,  izdala  UE  Lendava.
gnt-33277

Fjor Rajko, Hruševlje 8/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gno-32957

Forjan Robi, Robova ulica 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32260.
gnk-32936

Franjčić Saška, Selska ulica 2, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23251, reg. št. 180900, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-33146

Frol Gabrijel, Dolenje 7, Jelšane, vozni-
ško dovoljenje, št. S 660887. gnl-33160

Furlan Alojz, V mlinu 71, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje. gnd-32818

Gačnik Simonca, Ponova vas 58/b,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21074, izdala UE Grosuplje.
gnn-33408

Gashi Mark, Kočevarjeva ulica 10, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat.

BCDEGH, reg. št. 38876, izdala UE Novo
mesto. gns-33053

Glavina Denis, Gažon 10, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 2438,
izdala UE Koper. gnq-33305

Gobec Anita, Cesta pod hribom 11,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12563. gnp-33206

Golob Janina, Cankarjeva 5, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23692, izdala
UE Žalec. gns-33153

Gottlich Vladimir, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2600, reg. št. 6650, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-33096

Gregurić Jernej, Cesta na Boč 7, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19451, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnv-33250

Grmadnik Boštjan, Matke 56, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1131413, izdala UE Žalec. gno-33032

Grobovšek Klavdija, Dobovec pri Poni-
kvi 19, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11700, izdala UE Šentjur pri
Celju. gns-32903

Gvardjančič Ivan, Polhov Gradec 115,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613826, reg. št. 49748, izdala
UE Ljubljana. gng-32840

Horvat Anton, Levstikova 3, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 1303. gnp-33281

Horvat Robert, Kolodvorska 15, Sredi-
šče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7379. gnj-33287

Hozjan Lalić Smiljana, Gregorinova uli-
ca 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 806443, reg. št. 34156, izdala
UE Kranj. gnr-33004

Hribar Franc, Partizanski vrh 4, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7247, izdala UE Trbovlje. gnc-33144

Ilešič Branko, Prušnikova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
439277, reg. št. 38566, izdala UE Mari-
bor. m-1243

Jager Marko, Pot heroja Trtnika 4/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1287184, reg. št. 171420,
izdala UE Ljubljana. gnx-33398

Jagodič Metka, Partizanska cesta 11,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14294, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-33165

Jaklič Boris, Veliki Podlog 41/a, Le-
skovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 7202. gnj-32912

Jaklin Veronika, Dolga ulica 61, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, št.
24742. gnq-32955

Janša Špela, Lesno Brdo 21, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1265213, reg. št. 225066, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-33026

Janžekovič Robert, Kraigherjeva 25,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29289, izdala UE Ptuj. m-1259

Jenko Ksenija, Zgornje Pirniče 72,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970190, reg. št. 159216, izdala UE
Ljubljana. gnm-32984

Jereb Gašper, Stražiška 37, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1412479,
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reg. št. 53451, izdala UE Kranj.
gnj-33337

Jerman Mauro Suzana, Cesta 1. maja
73, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BEH,
št. S 189293, reg. št. 30526, izdala UE
Kranj. gnb-33020

Jošt Rafko, Štore pod gorico 6, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
880510, reg. št. 40605, izdala UE Celje.
gnv-32925

Jurič Žiga, Žerjalova ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419095, reg. št. 236957, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-32852

Jurša Simon, Predanovci 59/a, Pucon-
ci, vozniško dovoljenje, št. 39128.
gnp-32956

Jusufi Nuri Šaban, Prešernova ulica 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637817, reg. št. 30426. gnc-33194

Kaluža Robert, Obrtniška ulica 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 18653. gny-33172

Kastelic Matej, Pivška ulica 2, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, št. 12674.
gns-32953

Kastelic Mitja, Petrovičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244598, reg. št. 190392, izdala
UE Ljubljana. gnk-33361

Kebe Majda, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139569, reg. št. 184179, izdala UE Ljub-
ljana. gni-33413

Kiš Zupanc Judita, Partizanska 8/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 39911.
gny-32972

Klemenc Zvonimir, Ul. Janka Puclja 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1412117, reg. št. 2979, izdala UE
Kranj. gnv-33075

Kobe Vladimir, Jurčkova cesta 197,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. S 100384, reg. št. 76010,
izdala UE Ljubljana. gni-33338

Kodila Dušan, Ormoška 6, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11550,
izdala UE Ljutomer. gnr-33179

Kokalj Nika, Zikova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1033352, reg. št. 18182, izdala UE Kam-
nik. gnu-33101

Kondrič Nevenka, Hlaponci 36, Polen-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
40396, izdala UE Ptuj. gng-32815

Kopica Mihael, Prešernova 9, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1148810, reg. št. 25209. gny-33122

Korošec Nada, Cafova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169834, reg. št. 29047. m-1237

Košuta Jožica, Klanec 14, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 660045, izdala UE
Tolmin. gnc-33169

Kotnik Roman, Loke pri Planini 13, Pla-
nina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 10154, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnu-32851

Kouter Martin, Gomilica 30, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3156, izdala UE Lendava. gnl-32910

Kovač Bojana, Suha pri Predosljah 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1274065, reg. št. 44353, izdala UE
Kranj. gnm-33388

Kovačevič Josip, Deteljica 6, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2107, izdala UE Tržič. gnw-33074

Krajnc Ana Marija, Gradiška 426, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 6440, izdala UE Pesni-
ca. m-1256

Krašovec Vrhovec Ana, Litostrojska ce-
sta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 644364, reg. št. 143074, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-33360

Kreft Tanja, Blaguš 29, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11002, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-32814

Kropivnik Franc, Grad 17, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 804899, reg. št. 29068.
gny-32947

Kurent Rudolf, Lobček 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3,
izdala UE Grosuplje. gnd-33093

Laimiš Florijan, Cesta na Loko 22/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 415234, reg. št. 6781, izdala UE
Ljubljana. gnt-33177

Lapanja Dragomira, Roče 5, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 760962,
izdala UE Tolmin. gnd-33168

Lašič Danilo, Ptujska cesta 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
575913, reg. št. 25577, izdala UE Mari-
bor. m-1246

Leban Ada, Žnidarčičeva 26, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnp-33181

Lebar Bojan, Gomilica 74, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15346,
izdala UE Lendava. gns-32978

Linhard Bojan, Serdica 96, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 38808.
gnv-33175

Lipovž Matija, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000189, reg. št. 209037, izdala
UE Ljubljana. gnn-32987

Lovrić Milan, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293844, reg. št. 42312, izdala UE Ljub-
ljana. gng-33390

Lubej Danilo, Prihova 11, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
19236. gni-33163

Lukanc Drago, Topolšica 147, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19661, izdala UE Velenje. gns-33103

Lukavečki Fanika, Letonjeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873997, reg. št. 35789, izdala UE Mari-
bor. m-1240

Mahne Bojan, Polanškova ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 101294, reg. št. 5679, iz-
dala UE Ljubljana. gnk-33415

Maleš Sonja, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934982, reg. št. 127552, izdala UE
Ljubljana. gnl-32935

Malovrh Miha, Pot na Fužine 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134606, reg. št. 193171, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-33308

Maraž Nadja, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685772, reg. št. 161499, izdala UE Ljub-
ljana. gns-33328

Marinšek Saško, Ulica Ruške čete 3,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
953303, reg. št. 7281, izdala UE Ruše.
m-1234

Marsel Rajko, Josipdol 47/b, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6741, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnu-32976

Matko Jožica, Ul. Slavka Gruma 4, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37347, izdala UE Novo mesto.
gnr-33054

Matoh Albin, Gradnikove brigade 61,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnf-33166

Mesiček  Boštjan,  Gradišče  nad  Pija-
vo Gorico 114, Škofljica, vozniško do-
voljenje,  kat.  BCGH,  št.  S 1364825,
reg. št. 207975, izdala UE Ljubljana.
gne-33017

Mićić Marica, Roška cesta 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
64148, reg. št. 182212, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-32909

Mihelčič Marjan, Dolnja težka voda 31,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 18462, izdala UE Novo me-
sto. gns-33178

Mirnik Alenka, Topolšica 85/d, Topol-
šica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20792, izdala UE Velenje. gnq-32930

Mirnik Marko, Topolšica 85/d, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10171, izdala UE Velenje. gnr-32929

Mlakar Jožef, Njiverce vas 8, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31472, izdala UE Ptuj. gnz-32821

Močnik Anica, Kneža 13, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 66278, izdala
UE Tolmin. gnz-33171

Modic Rajko, Iztokova ulica 11, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 241167, reg. št. 7529, izdala UE
Ljubljana. gnt-33002

Modic Urban, Velike Lašče 14, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1370701, reg. št. 196408, izdala UE
Ljubljana. gnt-32802

Nabergoj Primož, Loće 54, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067374, reg. št. 14801, izdala UE Aj-
dovščina. gnp-33231

Nežmah Aleš, Cesta na Brdo 2, Šen-
tjur, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 73/2000.
gng-33115

Novak Bojan, Kremen 32, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17447.
gnh-33289

Nrecaj Naim, Mačitevo 61, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 7140,
izdala UE Logatec. gnw-33099

Oblak Luka, Cesta na Log 19, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1265963, reg. št. 195154, izdala
UE Ljubljana. gnp-33081

Ofak Maruša, Mestni log II/6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10050, izdala UE Kočevje. gnr-33354

Ogrizek Petra, Kidričeva 35, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194140, reg. št. 48613, izdala UE Kranj.
gno-33282

Osterman Aleš, Luže 2/a, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1401800, reg. št. 46304, izdala UE Kranj.
gnq-33180

Palčič Damjan, Bohinjska Bela 93, Bo-
hinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1102362, reg. št. 20597.
gnm-33184

Paller Deziderij, Lendavske gorice
412/c, Lendava - Lendva, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, reg. št. 4708, izdala UE
Lendava. gnd-33243

Panič Majda, Sketova ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 32817.
gny-33297

Panić Sreten, Maistrova ulica 6, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
6951, izdala UE Brežice. gne-32842

Pantar Andrej, Adamičeva 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134841, reg. št. 185533, izdala UE Ljub-
ljana. gny-33322

Pašoski Stevan, Goriška cesta 59,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13328, izdala UE Velenje.
gnt-33202

Pavec Marjan, Kamnogoriška cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812583, reg. št. 177835, izdala UE
Ljubljana. gnu-33376

Pavlič Janko, Kozlarjeva pot 8/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 184144, reg. št. 20289, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-32943

Pavlin Jure, Jezerska cesta 23, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404622, reg. št. 52806, izdala UE Kranj.
gnd-33293

Perčič Anton, Cesta Kokrškega odreda
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 642149, reg. št. 45507, izdala UE
Kranj. gnq-33280

Perko Urška, Senično 6, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9545,
izdala UE Tržič. gnq-33105

Perše Nataša, Kneža 85, Most na Soči,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 69/2000 na ime Rejec
Nataša. gno-33157

Pešak Nataša, Ulica Milčinskega 4, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504953, reg. št. 38042, izdala UE Celje.
gnu-32901

Petan Alojzija, Pohorskega bataljona
29, Slovenska Bistrica, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 1037. gny-32822

Petelinkar Nataša, Zbilje 3/a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419524, reg. št. 194623, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-33384

Petrović Kristijan, Regentova 2, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, reg.
št. 45778. gnn-33083

Pintarič Kristjan, Šalamenci 87, Pucon-
ci, vozniško dovoljenje, št. 29049.
gnk-32811

Pirc Dušan, Kovinarska cesta 14/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21971, izdala UE Kamnik.
gnl-33035

Planinc Anton, Podsreda 62, Podsre-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17429, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-32975

Plaskan Liljana, Brodarska ulica 8, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
133478, izdala UE Litija. gnr-33383

Pliberšek Aleš, Vešenik 10/a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8902. gni-33067

Podbregar Sebastjan, Podvrh 24, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 901785, izdala UE Žalec. gni-32938

Pogorelc Nikolaj, Lepodvorska ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1013754, reg. št. 201683,
izdala UE Ljubljana. gnh-33039

Porić Alma, Kersnikova 14, Dob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1175393,
reg. št. 20313, izdala UE Domžale.
gnj-33062

Pospišil Anuška, Zbilje 68, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229686, reg. št. 16581, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-33352

Poštrak Marjeta, Žitence 35, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1173034, reg. št. 6281, izdala UE Lenart.
m-1233

Poštrak Stanislav, Žitence 35, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1196790, reg. št. 5723, izdala UE Le-
nart. m-1232

Potočnik Aleš, Spodnji kraj 50, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16993, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnl-33060

Povhe Franc, Gubčeva 8, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13553.
gnc-33244

Požek Marko, Sv. Lovrenc 59, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18160,
izdala UE Žalec. gnp-32906

Preda Dušan, Zgornja Besnica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 295613, reg. št. 65689, izdala UE
Ljubljana. gng-33240

Pregrad Marija, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889564, reg. št. 63862, izdala UE
Ljubljana. gnx-33273

Prepeluh Jožef, Cesta II. grupe odre-
dov 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1250725, reg. št. 24626, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-33379

Prevolšek Valerija, Čopova 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46523.
gns-33303

Pruš Irena, Župančičeva 21, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21135. gnu-33176

Pušnik Rok, Jeze 15/b, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1121415, izdala UE Litija. gnn-33158

Pušpan Robert, Kajuhova 8, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11188, izdala UE Piran. gnx-33323

Radić Drago, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1408369, reg. št. 105070, izdala UE Ma-
ribor. m-1235

Radin  Kristjan,  Ulica  9.  korpusa  3,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8693, izdala UE Izola.
gnj-33087

Rajk Andrej, Stopiče 51, Stopiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34280.
gno-33082

Ravnikar Petra, Društvena ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213117, reg. št. 221331, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-33270

Rebernišek Danica, Bračičeva 12,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21836. gnx-32823

Rems Tea, Rožna dolina 44, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
529054, reg. št. 22004. gnk-33186

Robinšak Branko, Gmajna 20, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 813461, reg. št. 127327, izdala UE
Ljubljana. gnk-33261

Rostohar Marija, Krška cesta 1/a, Ko-
stanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3221. gny-32922

Rustja Boris, Lavrica, Dolenjska cesta
264, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1243584, reg. št. 222814,
izdala UE Ljubljana. gnt-33127

Sabo Jožef, Dolina pri Lendavi 57, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15163, izdala UE Lendava.
gnr-32854

Schaffer Tončka, Štefančeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480786, reg. št. 39238, izdala UE
Ljubljana. gno-33057

Sijamhodžić Nazlija, Cesta v kostanj 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136823, reg. št. 197320, izdala
UE Ljubljana. gnx-32948

Simonič Tatjana, Ruska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177764, reg. št. 112459, izdala UE Ma-
ribor. m-1242

Smerke Renata, Luterško selo 27, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33988, izdala UE Novo mesto. gnj-32812

Sovinc Primož, Zminec 21, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23086, izdala UE Škofja Loka. gnn-32983

Stakne Romana, Rudarjeva 31, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5294, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnu-32951

Stančič Simon, Artviže 1, Materija, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 15143,
izdala UE Sežana. gnz-32946

Stanič Božidar, Gorenja vas 17, Kanal,
vozniško dovoljenje. gne-32817

Stepišnik Jožef, Glavni trg 32, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4050,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnl-33310

Šale Zorka, Bevkova 42, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9339, izdala UE Koper.
gng-33090

Šentjurc Bruno, Pot Hameršak Emila
12, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 5000, izdala UE Hrastnik.
gnk-33161

Šere Robert, Gubčeva 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8968.
gni-32813

Šest Rok, Sinja Gorica 59, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13760, izda-
la UE Vrhnika. gnp-33256

Širca Robert, Vena Pilona 18, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
18315. gni-33188

Šket Bojan, Ruprova 12, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 334278, reg. št. 63532, iz-
dala UE Maribor. m-1245

Škof Jernej, Pot na Bistriško pl. 32,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5138, izdala UE Tržič. gnb-32945
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Škulj Maja, Na stolbi 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369595, reg. št. 235136, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-33050

Šnajder Ivana, Teharska 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 142300.
gnx-33248

Špehar Ivan, Sinji vrh 36, Vinica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8960,
izdala UE Črnomelj. gnj-32941

Štiglic Janez, Bočna 104, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9256, izdala UE Mozirje. gnh-33114

Štih Ivan, Kamenica 8, Krmelj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 464500, reg.
št. 424. gnr-32979

Tasič Matija, Pod gonjami 118, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8829, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-32954

Ternik Jožef, Koroška cesta 29, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6927, izdala UE Radlje. gng-33290

Teršan Marko, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418980, reg. št. 236867, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-33220

Timarac Dragan, Zatičeva 15, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
26317. gnf-32816

Toplak Cecilija, Valvasorjeva 40, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. FGHB, reg. št.
6400. gnh-33014

Torbica Tadej, Grčna 6/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnq-33334

Tratnjek Dušanka, Bakovci, Kroška 7/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
25902. gnj-33162

Trupkovič Jože, Dolnja Počehova 13,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 2738, izdala UE Pesni-
ca. m-1244

Tržan Brigita, Zatišje 23, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 31265.
gnw-32974

Uršič Ruben, Zvezna 4, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 34898.
gnw-33174

Vakselj Andrej, Resljeva cesta 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 2699, reg. št. 118486, izdala UE
Ljubljana. gnd-33268

Vdovč Barbara, Matjaževa ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412492, reg. št. 177398, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-32918

Veler Igor, Krivec 52, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14405,
reg. št. 10300, izdala UE Ljubljana.
gnc-33044

Velušček Irena, Ulica 25. maja 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE No-
va Gorica. gnt-33077

Velušček Nejc, Ul. 25. maja 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE No-
va Gorica. gnu-33076

Vesenjak Ivan, Arbajterjeva 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17298, izdala UE Ptuj. gnk-33286

Vidmar Aleksander, Godovič 74, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
861508, reg. št. 10206, izdala UE Idrija.
gnh-32989

Vilč Filip, Glavni trg 8, Celje, vozniško

dovoljenje, kat. BGH, št. S 1159433, reg.
št. 43597, izdala UE Celje. gnu-33351

Vitrih Ivan, Gortinska cesta 71, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7974,
izdala UE Radlje. gnq-33330

Vlaj Jožef, Rakičan, Prešernova ulica
23, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 17034. gnl-32810

Vodlan Janez, Zg. Hudinja 30, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
45201. gne-33117

Vojinović Ljubomir, Cesta Španskih bor-
cev 55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 296031, reg. št. 30763,
izdala UE Ljubljana. gnv-32950

Vončina Andrej, Grčna 36/a, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnq-33080

Zabukovec Simona, Čušperk 31, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 200712, izdala UE Grosuplje.
gnm-33409

Zakošek Gorazd, Pilštanj 22, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
13449, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-33215

Zdovc Miloš, Petelinškova 8, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
181838, reg. št. 10619, izdala UE Celje.
gnr-33333

Zorman Bojan, Tominškova ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1252723, reg. št. 115661, izdala
UE Ljubljana. gnj-33012

Zupan Janez, Rakovnik 30, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17895,
izdala UE Škofja Loka. gnb-32999

Zupanc Marjetka, Cesta na lavo 8/a,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
79753, izdala UE Žalec. gnf-32991

Žagar Dušan, Trata I/11, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3030,
izdala UE Kočevje. gni-33192

Žakelj Aleš, Tbilisijska ulica 152, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1327856, reg. št. 218363, izdala UE
Ljubljana. gnm-33059

Žnidar Frančiška, Sinja gorica 91/a, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14333, izdala UE Vrhnika. gnc-32944

Županič Anže, Kalce 37, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7417,
izdala UE Logatec. gns-33253

Žvanut Roža, Žigoni 27, Renče, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnb-33120

Zavarovalne police

Banović Stojan, Pristavška cesta 14, Tr-
žič, zavarovalno polico, št. 749319 in ku-
pone, izdala zavarovalnica Tilia.
gnp-32839

Bertalanič Kristijan Igor, Gornji trg 38,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101311595, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnf-32966

Bosnič Vesna, Glavni trg 24, Kranj, za-
varovalno polico, št. 766176, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnn-32958

Čuk Rupnik Jasna, Palmejeva ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 227628

in kupone, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-32931

Fekonja Damjan, Bohinjska Bela 121,
Bohinjska Bela, zavarovalno polico, št.
727031, izdala zavarovalnica Tilia, d.d.
gnv-32825

Gorišek Rolando, Podvrh 24, Zabuko-
vje, zavarovalno polico, št. 240541, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnt-32827

Grobler Edvard, Ob potoku 25, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št.
345177. gnj-33187

Horvat Zlatko, Meljski hrib 36, Maribor,
zavarovalno polico, št. 277036, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnp-33056

Jenko Ksenja, Zg. Pirniče 72, Medvo-
de, zavarovalno polico, št. 677773, izdala
zavarovalnica Tilia. gnj-32837

Jović Simeun, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
727579, izdala zavarovalnica Tilia.
gnz-32971

Maver Ciril, Turjaško naselje 2, Koče-
vje, zavarovalno polico, št. 228482, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-32986

Medič Vladimir, Duplica, Groharjeva uli-
ca 16, Kamnik, zavarovalno polico, št.
340257, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-33249

Podjed Damjan, Srednja vas 175, Šen-
čur, zavarovalno polico, št. 783590, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnz-33121

Poljanšek Boštjan, Podlubnik 160, Ško-
fja Loka, zavarovalno polico, št. 737365,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-33055

Roblek Andreja, Struževo 14/a, Kranj,
zavarovalno polico, št. 254050.
gnr-32829

Spodič Gregor, Koroška cesta 26, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. AO 286525
in AK 00201034765, izdala zavarovalnica
Slovenica filiala Maribor. gnv-33300

Tot Ladislav, Dolina 4/d, Lendava - Len-
dva, zavarovalno polico, št. 0824150 in
zeleno karto št. 0685328, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gnw-32824

Spričevala

Abram Ana, Šentpavel na Dolenjskem
1, Šentvid pri Stični, spričevalo o končani
OŠ Ferdo Vesel v Šentvidu pri Stični, izda-
no leta 1969, izdano na ime Štepec Anica.
gny-33197

Abruč Katja, Trg Rivoli 4, Kranj, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1997. gnq-32959

Antončič Neda, Ulica Svetega Petra 11,
Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 76/75 Poklicne frizerske šole Ljublja-
na, izdano 26. 3. 1975, izdano na ime
Zornada Neda. gne-33217

Anžič Marko, Veršičeva ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1999. gnj-33212

Atlija Svetlana, Železniška cesta 6, An-
karan - Ankarano, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Trgovske šole. gni-33196

Avsec Anton, Smrečnikova 32, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole Krško, izdano leta 1965.
gnm-33309
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Avsec Barbara, Podlipoglav 25, Ljublja-
na-Dobrunje, zaključno spričevalo ZUGP v
Ljubljani, izdano leta 1989/90. gnf-33391

Banič Dejan, Rudarska 6, Lendava -
Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje po-
klicne šole Murska Sobota, izdano leta
2000. gnk-33061

Baruca Jakomin Silva, Ulica pri Velikih
vratih 24, Koper - Capodistria, spričevalo
o zaključnem izpitu št. 29/74 Poklicne fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1974,
izdano na ime Baruca Silvana. gnf-33216

Belšak Mirjana, Bolečka vas 5/a, Ptuj-
ska Gora, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ptuj. gnp-32831

Berglez Srečko, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore, diplomo Srednje tehni-
ške šole Celje, št. 1/90-1, oblikovalec ko-
vin, izdana 17. 1. 1991. gng-32965

Bizjak Marjan, Bevkova 3, Ajdovščina,
spričevalo o končani OŠ Ljudska univerza
v Ajdovščini, izdano leta 1994. gns-33353

Bolčina Alojz, Žapuže 83, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnn-33058

Bulič Marko, Tržaška cesta 109, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1999.
gno-33407

Cepec Aleš, Papirniški trg 6, Ljubljana-
Polje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljub-
ljana-Šiška, izdano leta 1999. gny-32847

Cvetkov Danijela, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Nove Fuži-
ne, izdano leta 1999. gnx-33198

Čadež Anica, V Murglah 137, Ljublja-
na, diplomo Filozofske fakultete v Ljublja-
ni, izdana leta 1966, na ime Mohorčič Ani-
ca. gnz-33371

Dlopst Zoran, Podpeca 76, Črna na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske šole v Slovenj Gradcu. gnx-33173

Dornik Mateja, Pod Pristavo 7, Krško,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomsko
komercialne šole v Brežicah, izdano leta
2000. gnv-33325

Draksler Ingrid, Spodnje Pirniče 48,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani.
gnu-33401

Duraković Asima, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, spričevalo SŠ Muta - skrajšani pro-
gram pom. šivilja, izdano leta 1999.
gnd-33068

Duraković Šaban, Todorovo 40, Velika
Kladuša, BIH, spričevalo 1. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1991 in 1993. gnb-32820

Fratnik Srečko, Tomšičeva 12, Sloven-
ska Bistrica, diplomo šole za oblikovanje,
oddelek za industrijsko oblikovanje, izda-
na leta 1975. gng-33219

Frigelj Ivan, Veliki Obrež 11, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za kovinarsko stroko Novo mesto,
št. 97, izdano 21. 9. 1976. gnq-32830

Gačnik Darja, Tavčarjeva 20, Radovlji-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključno
spričevalo Ekonomske šole. gnc-33094

Gašperin Sašo, Cesta revolucije 15, Je-
senice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole na Jesenicah, iz-
dano leta 1998. gnl-33285

Godina Ksenija, Dankovci 54, Mačkov-
ci, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje Kmetijske šole Rakičan. gnt-33302

Gomolj Simon, Vale 4, Komen, spriče-
valo Kovinarske šole Nova Gorica, št. I/kov
1094, izdano 27. 6. 1996. gnl-32960

Grm Klemen, Trstenjakova ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol in osebnih storitev, izdano leta
1998. gnb-33345

Hočevar Nada, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Delavske univer-
ze Borisa Kidriča, izdano leta 1982.
gnc-32927

Horvat Mitja, Verd 51/a, Vrhnika, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1997 in
1998. gnu-33151

Horžen Irena, Ledeća vas 8, Šentjer-
nej, spričevalo 4. letnika UAŠ Novo mesto.
gno-32807

Hvala Zdravko, Sončan pot 18, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1968.
gne-33142

Ikić Milan, Kermaunerjeva ulica 26,
Ljubljana, diplomo Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdana leta 1986. gnn-33258

Intihar Jože, Gradnikova cesta 95, Ra-
dovljica, spričevalo Srednje gostinske šole
Bled, smer natakar, izdano leta 1973.
gns-33028

Jaksetič Peter, Jakčeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Trgovske akade-
mije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnv-33375

Jelen Vanja, Pod Sedovnikom 7, Seža-
na, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
leta 1980. gnj-32962

Jež Danilo, Gradišče 33/a, Vipava, spri-
čevalo 4. letnika Zdravstvene srednje šole
v Novi Gorici. gnb-33320

Klanjšek Tanja, Čeče 76/a, Hrastnik,
indeks, izdala SSTŠ Trbovlje na ime Tomc
Tanja. gni-32838

Knavs Barbara, Hrib 84, Loški Potok,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter za-
ključno spričevalo Srednje šole za gostin-
stvo in turizem. gnu-32826

Kocuvan Simona, Novo Polje, Cesta VI-
II/3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole, izdano leta
1992. gnx-33373

Košćak Marija, Vinogradska 3, Varaž-
din, Hrvaška, maturitetno spričevalo Gim-
nazija pedagoške smeri, št. 14/g, izdano
leta 1980, izdano na ime Mandekić Marija.
gnb-32845

Koželj Jernej, V Murglah 231, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1998. gnj-33387

Kuder Samanta, Podlog 11/c, Šempe-
ter v Savinjski dolini, indeks, št.
81419247, EPF Maribor. m-1248

Kuder Samanta, Podlog 11/c, Šempe-
ter v Savinjski dolini, indeks, št.
81557651, EPF Maribor. m-1247

Kuder Sebastjan, Ul. Sallaumines 9/a,
Trbovlje, indeks, št. 26017701, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljub-
ljani. gnm-33159

Lapanja Sašo, Mladinska ulica 1, Spod-
nja Idrija, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za strojništvo, izdano leta 1999.
gnu-32801

Lipnik Barbara, Ronkova 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimna-
zije Ravne, izdano leta 1998 in 1999.
gnf-33291

Lorbek Boštjan, Maistrova 14, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor - aranžerski
tehnik, izdano leta 1997. m-1241

Mahič Jasna, Cankarjev drevored 9,
Izola - Isola, spričevalo 3. letnika, št. 1414
- smer prodajalec. gnm-33284

Mastnak Marjetka, Tovsto 1/a, Laško,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le, izdano leta 1999. gnu-33301

Mencin Tanja, Gabrijele 53, Krmelj, ma-
turitetno spričevalo Srednje tekstilne šole
Sevnica, smer tekstilni konfekcionar, izda-
no leta 1983. gnj-32891

Mesec Niko, Hafnerjevo naselje 105,
Škofja Loka, spričevalo Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1990. gns-33278

Mlakar Rosana, Postaja 9, Most na So-
či, spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin,
izdano leta 1999. gno-33182

Mohorčič Liljana, Nova pot 10, Kozina,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1990 in 1992. gnl-33085

Morozov Andraž, Šahrova 32, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
ekonomska šola, izdano leta 2000.
gnu-33009

Mujkić Ramo, Soška 13, Solkan, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1974. gnn-33008

Obajdin Damjan, Vrazova 48, Maribor,
letno spričevalo 1. letnika Srednje elektro
računalniške šole Maribor, izdano leta
1994. m-1239

Paradiž Dejan, Šmartno 45, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo Gimnazije Slo-
venj Gradec, izdano leta 2000.
gnc-33119

Podgrajšek Alfred, Bezovje 11, Zreče,
indeks leto izdaje 1984. gnf-33191

Pogorelc Erika, Lepodvorska ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1994 in 1995. gnm-33259

Polanec Tadeja, Spodnja Korena 75,
Zgornja Korena, spričevalo o končani OŠ
Ela Kristl Korena, izdano leta 2000.
m-1238

Popovič Magdalena, Cesta v pečale 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani. gnt-33402

Premerl Matjaž, Kneza Koclja ulica 51,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje elektrote-
hniške šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnc-33419

Primožič Alojz, Zlatnarjeva pot 9, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šo-
le za kovinsko in avtomehansko stroko
Škofja Loka, izdano leta 1973. gnr-33079

Pucer Maša, Jadranska cesta 11, An-
karan - Ankarano, indeks, št. 81358634,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Ma-
riboru leto izdaje 1988/89. gnr-33279

Purnat Tatjana, Delce 2, Šmartno ob
Dreti, indeks, št. 13063, izdala Visoka
upravna šola. gno-32961

Pušnik Marija, Vuhred 157, Vuhred,
spričevalo o končani OŠ Jože Kerenčič
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Miklavž pri Ormožu, izdano leta 1988.
gnm-32934

Ravnik Janez, Lepence 7, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 2. letnika, poklic elek-
trotehnik elektronik. gnn-32808

Ravnikar Kristina, Šišenska cesta 125,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Moste, izdano leta 1999.
gnb-32970

Ritonja Anja, Frankovo naselje 178,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta
1998. gnf-33241

Rizvić Elvira, Černetova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-33252

Rodošek Natalija, Podlože 60/b, Ptuj-
ska Gora, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole v Ptuju, izdano leta 1998.
gnl-33185

Rogelj Aljaž, Ulica XXXI. divizije 44,
Kranj, letno spričevalo Srednje elektro in
strojne šole v Kranju, izdano leta
1999/2000. gns-32828

Rudolf Jože, Kuratova 4, Kranj, spriče-
valo o zaključnem izpitu ŠC Iskra Kranj,
izdano leta 1980. gnm-33084

Savarin Mateja, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje agro-
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Šiško Mateja. gnd-33343

Savkovič Ingrid, OF 11, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, iz-
dano leta 1999. gnz-33296

Sedlar Anton, Novo Polje, Cesta I/37,
Ljubljana-Polje, maturitetno spričevalo I.
gimnazije Ljubljana, št. 147, izdano 20. 6.
1961. gnv-33200

Smuk Bojan, Vodopivčeva 5, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Koper, izdano leta 1973 in 1974.
gnf-32841

Sušnik Luka, Rožanska 6, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda CPI Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnj-33412

Šmuc Kazimir Mihael, Stara Ježica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbena tehniška šola v Ljubljani, št.
393/19, izdano 22. 6. 1963, izdano na
ime Šmuc Kazimir. gnq-33380

Šobar Nana, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnj-33262

Šolar Tomaž, Ovsiše 16, Podnart, letno
spričevalo 3. in 4. letnika Sredne mlekar-
ske in kmetijske šole Kranj, izdano leta
1999 in 2000. gnc-32969

Štakul Andreja, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in trgovske šole v Novi Gorici, iz-
dana leta 1996. gnh-33164

Štanc Uroš, Ulica bratov Učakar 98,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnl-32985

Šticl Sandra, Gregorčičeva 25, Zgornja
Polskava, indeks, št. 81556568, EPF Ma-
ribor. m-1261

Tančak Tomislav, Nova vas 20, Jeseni-
ce na Dolenjskem, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje elektrotehnične šole v
Krškem, smer avtoelektrikar. gnj-33237

Tanko Tibor, Robova 12, Celje, indeks,
št. 71110582, Pravna fakulteta Maribor.
m-1258

Tomše Aleš, Turnherjeva ulica 24, Viš-
nja Gora, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za strojništvo, izdano leta 1977.
gny-33372

Travnik Jelka, Ellerjeva ulica 53, Ljub-
ljana, indeks, št. 14076, izdala Fakulteta
za družbene vede v Ljubljani, magistrski
študij mednarodnih odnosov leto izdaje
1997. gnk-33011

Trdan Mojca, Ljubljanska cesta 73, Ko-
čevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo Steklarske šole Ro-
gaška Slatina, izdano leta 1996, 1997 in
1998. gnq-32834

Triplat  Amalija,  Gradnikova  111,  Ra-
dovljica,  spričevalo  3.  letnika  Upravno-
administrativne šole Kranj, izdano leta
1973, izdano na ime Resman Amalija.
gnb-33045

Turk Danilo, Maistrova 53, Ptuj, diplo-
mo Srednje tehnične šole. gnx-33298

Umek Olup, Prule 7, Ljubljana, diplomo
Višje upravne šole v Ljubljani, izdana leta
1975. gne-33267

Vahtar Matej, Gosposvetska 43, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1997. m-1257

Vujič Matija, Lamutova 31, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1998. gnk-33386

Weingerl Mitja, Janševa ulica 8, Celje,
spričevalo o končani OŠ Veržej, izdano le-
ta 1999. gnn-33358

Zalokar Franc, Brilejeva ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Tehnične elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnh-33264

Zavec Matej, Smoletova 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1998. gnz-32846

Zavrl Katja, Dvor pri Bogenšperku 1,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole, smer ekonom-
sko komercialni tehnik, izdano leta 1994.
gnh-33089

Zupančič Maja, G. Ložine 23, Stara
Cerkev, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomsko turistične šole v Radovljici, izdano
leta 1998. gnm-33209

Zupančič Tadeja, Cankarjeva 29, Ra-
dovljica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1980, izdano na ime
Paul Tadeja. gnq-33155

Žgajnar Matija, Lavrica, Selska ulica 5,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1972. gnz-33221

Žgajnar Matija, Lavrica, Selska ulica 5,
Škofljica, pedagoško andragoški tečaj, iz-
dala Obrtna zbornica Slovenije leta 21. 9.
1996. gny-33222

Ostali preklici

Ajster Bernard, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-33263

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ,
Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o us-

treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1018810. gnf-33041

Ambrožič Polona, Muže 2, Bled, štu-
dentsko izkaznico, št. 20970008, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-33392

Andielič Milorad, Škapinova 3, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 118072. gni-32963

Belcl Milan, Kardeljev trg 1, Velenje, 3
delnice KRS Velenje, št. 21268, 21269 in
21270. gne-33092

Breznik Erika, Rogoza 98, Hoče, de-
lovne knjižice reg. št. 598481. m-1260

Brlek Tomaž, Hrvatini 22, Ankaran - An-
karano, delovno knjižico. gnn-33183

Bukovac Alojzij, Poljanski nasip 10,
Ljubljana, vozno karto, št. 1252, 100% po-
pust, izdal LPP. gnw-33378

Bytyqi Melit, Tomšičeva ulica 12, Treb-
nje, osebno delovno dovoljenje, št.
0838802384. gng-32915

Calamita Patricija, Cesta XIV. divizije 18,
Maribor, delovno knjižico. m-1252

Calamita Ursula, Cesta XIV. divizije 18,
Maribor, delovne knjižice št. reg. 4687,
izdano leta 1994. m-1253

Cimerman Peter, Lavrica, Dolenjska ce-
sta 256, Škofljica, potrdilo o usposoblje-
nosti za voditelja čolna, št. 11643/99.
gnu-33001

CITROEN SLOVENIJA d.o.o.,
Ul.15.maja 18, Koper - Capodistria, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1012039 za vozilo Citroen Xsara
Break 1.6i. gnd-32843

Čadež Marko, V Murglah 137, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnf-33370

Ćeman Ermin, Na jami 1, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnt-33027

Dečman Damjan, Iztokova 1, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 13218 izdano leta
1998 v Mariboru. m-1255

Fetih Tomaž, Topniška c. 35/c, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6261/94. gns-33078

Gottlich Vladimir, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0153878.
gnc-33269

Gremšek Anja, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, indeks Sredne trgovske šole.
gnh-32968

Hegler Tanja Marija, Podgora 4, Videm-
Dobrepolje, delovno knjižico. gny-33097

Hrustek Štefan, Vevška cesta 39, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-33006

Jakolič Majda, Ul. Lackove čete 23,
Ptuj, zaključno spričevalo SŠC Ptuj - eko-
nomska šola, izdano leta 1992. gni-33063

Javornik Barbara, Struževo 14/a, Kranj,
prometno dovolenje, reg. št. KR 88-55R.
gnb-33095

Jelšnik Alojz, Aškerčeva 59, Mozirje,
delovno knjižico reg. št. 3750, ser. št.
766899, izdala SO Mozirje 8. 9. 1964.
gni-33313

Karalić Senahid, Viška 44, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-33348

Kovač Silva, Delavska 16, Celje, delov-
no knjižico. gnr-33029

Kragelj Egon, Avče 32, Kanal, potrdilo
o opravljenem tečaju o higijenskem mini-
mumu. gnb-33195

Krnc Janez, Lom 10, Šentrupert, de-
lovno knjižico. gnd-33193
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MAXI GROUP d.o.o., Celjska cesta 4,
Šmarje pri Jelšah, kopijo licence št.
660/24, izdala GZS 14. 1. 1998 za vozili
M.A.N. 23.463 FNL LC, z reg. oznako LJ
D6-59M in M.A.N. 24.362 FNL, z reg.
oznako CE 21-20M. gnd-33118

Pavalec Herman, Jurančičeva 7, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1022228. m-1236

Pečenik Branko, Plešičeva ulica 47, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1040327. gnr-33104

Pezdirc Diana, Pod Trško goro 35, No-
vo mesto, študentsko izkaznico, št.
19340602, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnt-33052

Prašnikar Nada, Krumperška ulica
12/b, Domžale, delovno knjižico.
gng-33140

Premru Marko, Gruča 3, Šentjernej, de-
lovno knjižico, št. 38055, izdala UE Novo
mesto. gng-33190

Prevc Andrej, Ul. Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0135995.
gni-33138

Prosen Aljaž, Pečinska 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71960489, izda-
la Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw-33149

Rakovec Miloš, Hradeckega cesta 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-33046

Slemenšek Renata, Pečovje 31/g, Što-
re, izjavo o ustreznosti posamično pregle-
danega vozila, št. B 1008888. gne-33167

Smrke Smiljan, Gromova ul. 8, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnf-33091

Stegovec Peter, Brje 121, Dobravlje,
študentsko izkaznico, št. 19348924, izda-
la Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnd-33143

Šeško Igor, Cesta bratov Borko 40/c,
Senovo, delovno knjižico št. 20123.
gnf-33066

ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1071357. gnn-33108

Štukelj Vili, Hladilniška pot 1/b, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 2612, izdal
LPP. gnc-32844

Umek Olup, Prule 7, Ljubljana, delovno
knjižico. gnf-33266

Vidakovič Stojan, Ulica Jelenčevih 64,
Limbuš, delovna knjižica reg. št. 3475, iz-
dana leta 1992 v Mariboru. m-1251

Zembić Elvis, Na zelenici 8, Prebold,
delovno knjižico, št. reg. 342/97, izdana v
Žalcu. gno-33332

Zibelnik  Mitja,  Belica  4,  Polhov  Gra-
dec, potrdilo o opravljenem tečaju za voz-
nika viličarja, izdano leta 1982.
gnq-33255

Živanović Maja, Hrastovo 9, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija
Poljane. gns-33403
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