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Register
političnih organizacij

Št. 0302-18/05-07/55-95 Ob-34646
V register političnih strank se pod zap.

št. 42 vpiše politična stranka “Antikomuni-
stična legija” Slovenija, s skrajšanim ime-
nom Slovenski legionarji in kratico imena
AKL ter znakom stranke, ki je mladika lipe s
tremi listi in napisom AKL Antikomunistična
legija Slovenija na ščitu, nad njim pa je slo-
venski klobuk. Sedež stranke je v Ljubljani,
Dunajska 91.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02401-4/00-1210 Ob-34468
Osnovna organizacija sindikata Tekstil-

ne tovarne Senožeče, Senožeče 151, se
preimenuje v Svobodni sindikat Tekstilna
Senožeče, Senožeče 151.

Svobodni sidnikat Tekstilna Senožeče,
Senožeče 151, je vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 4, dne 22. 8.
2000, na Upravni enoti Sežana.

Št. 02801-7/00 Ob-34470
V evidenco statutov sindikatov, vodeno

pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 9, ka-
mor je vpisan Sindikat gostinsko - turistič-
nega podjetja NA-NA Celje, se z dne 27. 6.
2000 vpiše sprememba imena sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat hotela
Turška Mačka, d.o.o., s sedežem: Pre-
šernova 2, Celje.

Pravila Sindikata Hotel Turška Mačka,
d.o.o., se hranijo pri Upravni enoti Celje.

Za identifikacijo se uporabi že določena
matična številka 5176581.

Z izdajo te odločbe se nadomesti odloč-
ba Upravne enote Celje št. 02801-7/00 z
dne 28. 6. 2000.

Št. 025-2/00 Ob-34495
Upravna enota Piran prejme v hrambo

pravilnik Sindikata podjetja Krka – Zdravili-
šče – Strunjan.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/2000-18 S-34402
To sodišče je dne 22. 3. 2000 s

sklepom opr. št. St 2/2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Bimita Podjetje
za gospodarsko svetovanje, trgovino in
servisiranje, d.o.o, Maribor, Gregorčiče-
va 27, in za stečajno upraviteljico določilo
mag. Ireno Lesjak, dipl. ekonomistko, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

To sodišče je dne 16. 8. 2000 s
sklepom opr. št. St 2/2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Bimita Pod-
jetje za gospodarsko svetovanje, trgovino in
servisiranje, d.o.o. - v stečaju, Maribor, Gre-
gorčičeva 27, ker premoženje, 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

Pravila iz 1. točke te odločbe so vpisana
v register evidence, ki se vodi pri temu or-
ganu pod zap. št. 26.

Datum vpisa: 8. 7. 2000, ime in kratica
sindikata: Sindikat Neodvisnost – KNSS
podjetja Krka – Zdravilišče – Strunjan.

Sedež sindikata: Strunjan 148, Por-
torož.

Št. 026-8/00 Ob-34647
1. V evidenco statutov sindikatov, ki so v

hrambi pri tem organu, se pod zap. št. 081
vpiše naziv statuta: Pravila sindikata zavo-
da Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož,
Hrvatini, ime in kratica sindikata: SVIZ, Sin-
dikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slo-
venije, Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Pri-
mož Hrvatini, sedež sindikata: Hrvatini
137, Ankaran.

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

Razglasi sodišč

St 13/2000 S-34405
To sodišče obvešča upnike, da bo 2.

narok za preizkus terjatev v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Gradbinec, d.d.,
Kranj - v stečaju dne 22. 9. 2000 ob 15.
uri v sobi 113/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 8. 2000

St 20/98 S-34493
To sodišče v stečajnem postopku nad

Elma, Tovarna gospodinjskih aparatov,
d.d., Ljubljana – v stečaju, razpisuje drugi
narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne
19. 9. 2000 ob 12. uri, v sobi 368/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2000

St 10/99 S-34494
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Meblo Pohištvo Bra-
nik, d.o.o., Branik – v stečaju, izven naro-
ka dne 23. 8. 2000 sklenilo:

stečajni postopek v tej stečajni zadevi se
zaključi.

V sodni register tega sodišča se pri ste-
čajnem dolžniku vpiše pravnomočen sklep
o zaključku stečajnega postopka.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register stečajni dol-
žnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 8. 2000

St 22/99 S-34648
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Diskont G Ohojak &
Co., Trgovsko podjetje, d.n.o., Bovec –
v stečaju, izven naroka dne 24. 8. 2000
sklenilo:

Stečajni postopek v tej stečajni zadevi
se zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2000

St 4/2000-26 S-34649
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2000 z dne 22. 6. 2000 in 10. 7. 2000
potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med
dolžnikom Mycycle, d.o.o., Stegne 25a,
Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo
dolžnik upnikom izplačal:

– upnikom razreda 2 del terjatev, ki jih
niso konvertirali v lastniške deleže 100% z
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 71/00 Ob-34406
Svet vrtca Krško, Šolska ulica 1a, 8270

Krško razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 12/96
in 23/96) ter imeti pedagoške, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje vrtca.

obrestno mero TOM +0% in z odložitvijo
največ pet let po potrjeni prisilni poravnavi;

– upnikom razreda 3, v katerega spada-
jo vsi ostali upniki, vključno z upniki, ki se
niso udeležili postopka prisilne poravnave v
višini 20% glavnice z obrestno mero TOM
+0% in z odložitvijo plačila največ enega
leta po potrjeni prisilni poravnavi;

– upniki razreda 4 v celoti iz ločitvene
pravice na premoženju dolžnika;

– ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 3. 2. 2000 od dneva začetka postopka
prisilne poravnave;

– v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni ugotovljenih terjatev (priloga 1), ki je
sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dol-
žan izplačati v višini, navedeni v koloni, upoš-
tevaje zmanjšane terjatve in roke, ki so na-
vedeni v prilogi 2;

– s potrditvijo te prisilne poravnave pre-
našajo upniki, ki so navedeni v nadaljevanju
svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala
v sodni register v skladu s sklepom dolžnika
o povečanju osnovnega kapitala z dne 8. 5.
2000, opr. št. Sv 543/2000, z novimi stvar-
nimi vložki iz naslova terjatev:

1. SRD, d.d., Ljubljana,
2. Start – Svetovalna hiša, d.o.o., Ljub-

ljana,
3. Unior, d.d., Zreče,
4. KO-PO, d.o.o., Mojstrana.
Prisilna poravnava je bila potrjena s

sklepom dne 22. 6. 2000 in s popravnim
sklepom dne 10. 7. 2000. Sklep o potrditvi
prisilne poravnave je postal pravnomočen
dne 16. 8. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2000

St 27/2000-27 S-34650
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/2000 z dne 17. 7. 2000 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom In-
stalacije Grosuplje, d.d., Adamičeva 51,
Grosuplje in njegovimi upniki, po kateri bo
dolžnik upnikom izplačal:

– ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom 5. razreda (to je
vsem upnikom, ki niso poimensko posa-
mezno navedeni v nadaljevanju) plačati nji-
hove terjatve do višine 20% v nominalni viši-
ni (obrestna mera 0%) v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave;

– ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom 4. razreda, ki
so del terjatve konvertirali v lastniški delež
dolžnika, preostanek terjatve plačati 100%
v nominalni višini (TOM +0%) v roku največ
5 let od pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave, in sicer:

– upniku Vele, d.d., Domžale, del ter-
jatve v znesku 22,535.905 SIT,

– upniku CMC Ekocon, d.o.o., Ljub-
ljana, del terjatve v znesku 7,964.935 SIT,

– upniku Bossplast, d.o.o., Škofljica,
del terjatve v znesku 4,548.025 SIT,

– upniku IMP Klima montaža, d.d.,
Ljubljana, del terjatve v znesku 8,090.714
SIT,

– upniku Ika Žiri, d.o.o., Žiri, del ter-
jatve v znesku 242.020 SIT,

– upniku Polimix, d.o.o., Žiri, del ter-
jatve v znesku 4,857.965 SIT;

– ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 2. 2000 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave;

– v postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v če-
trti koloni (verjetne terjatve) priloge A in v
prvi koloni priloge 6 (neposredne terjatve
delavcev) k sklepu, ki sta sestavni del
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini in v rokih, kot so navedeni v 2. točki
izreka sklepa;

– s potrditvijo te prisilne poravnave pre-
našajo naslednji upniki na dolžnika v nada-
ljevanju navedene terjatve:

– Vele, d.d., Domžale, del terjatve v
znesku 15,023.936 SIT,

– CMC Ekocon, d.o.o., Ljubljana, del
terjatve v znesku 5,309.956 SIT,

– IMP Klima montaža, d.d., Ljubljana,
del terjatve v znesku 5,393.810 SIT,

– Bossplast, d.o.o., Škofljica, del ter-
jatve v znesku 3,032.017 SIT,

– Ika Žiri, d.o.o., Žiri, del terjatve v
znesku 161.347 SIT,

– Polimix, d.o.o., Žiri, del terjatve v
znesku 3,238.643 SIT;

– dolžnik je dolžan opraviti vpis pove-
čanja osnovnega kapitala v sodni register,
v skladu s sklepom o povečanju osnovne-
ga kapitala z novimi stvarnimi vložki (ter-
jatvami) dolžnika z dne 20. 6. 2000 in iz-
dati upnikom po vpisu tega povečanja v
sodni register naslednje število imenskih
delnic druge izdaje brez oznake, v nomi-
nalni vrednosti 1.000 SIT za vsako delni-
co, in sicer:

– Vele, d.d., Domžale, 8165 delnic,
– CMC Ekocon, d.o.o., Ljubljana,

2886 delnic,
– IMP Klima montaža, d.d., Ljubljana,

2931 delnic,
– Bossplast, d.o.o., Škofljica, 1648

delnic,
– Ika Žiri, d.o.o., Žiri, 88 delnic,
– Polimix, d.o.o., Žiri, 1760 delnic.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 7. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 31. 7.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2000

Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis
in program oziroma vizijo dela v vrtcu.

Ravnatelj bo imenovan za štiri leta.
Delo bo pričel opravljati 1. 11. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite z oznako “Razpis”, v 8 dneh po
objavi na naslov: Vrtec Krško, Šolska ulica
1a, 8270 Krško.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Vrtec Krško

Št. 07-2/168 Ob-34422
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta in
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest razpisuje delov-
no mesto:

vodje območne izpostave Laško.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo

družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo upravnega odbora sklada“ in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). Kandi-
dati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh
po tem, ko bo upravni odbor sklada sprejel
sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-34575
Svet javnega zavoda Poklicna gasilska

enota Krško, Tovarniška 19, Krško, na pod-
lagi 32. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91 in 8/96), 10. člena odloka o or-
ganiziranju Poklicne gasilske enote Krško
(Ur. l. RS, št. 24/91, 92/99, 22/00 in
75/00) in 25. člena statuta javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Krško, razpisuje
prosto delovno mesto

poveljnika – direktorja javnega zavo-
da Poklicna gasilska enota Krško.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali  tehnične  smeri  in  8  let  delovnih
izkušenj ali

– visoka izobrazba družboslovne ali te-
hnične smeri in 10 let delovnih izkušenj.

Mandat poveljnika – direktorja traja štiri
leta.

Pisne prijave z življenjepisi in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa
na naslov: Svet javnega zavoda Poklicna
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 353-11-3/00-0800-05 Ob-34505
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, v imenu
konzorcija Cegor, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, tel. 062/220-10, faks
062/226-551.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izgradnja kompostarne
Cegor, ki obsega naslednje storitve:

– izdelava idejnega projekta,
– izdelava projekta za pridobitev enotne-

ga dovoljenja za gradnjo,
– izdelava projekta za izvedbo,
– izgradnja kompostarne (gradbena de-

la, dobava in montaža opreme),
– vstavljanje v obratovanje in izvedba po-

skusnega obratovanja.
Ocenjena vrednost naročila je

700,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-

ne Maribor ali njena okolica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: 3 mesece po
objavi namere o javnem naročilu.

5. Morebitne druge informacije: druge
informacije so na razpolago pri vodji projek-
ta Cegor, Janez Ekart, tel. 062/220-14-17
ali 041/736-872.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Ob-34521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

gasilska enota Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško, s pripisom: “za razpis: poveljnik –
direktor PGE”. Kandidati bodo o imenova-
nju obveščenci v zakonitem roku.

Svet javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Krško

Ob-34610
Svet Osnovne šole Šmarje pri Jelšah,

Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih

določa zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96)
ter imeti organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za dobo 4 let.
Začetek mandata je 24. 10. 2000.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov šole s pripisom “za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Št. 122-0029/2000 Ob-34612
Svet Zavoda Republike Slovenije za šol-

stvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v skla-
du z 19. in 20. členom statuta razpisuje
delovno mesto

direktorja Zavoda Republike Sloveni-
je za šolstvo.

Za direktorja je lahko imenovan kandi-
dat ki:

– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj

na področju vzgoje in izobraževanja,
– izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat mora v postopku razpisa pre-

dložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju
Zavoda.

Kandidat bo imenovan za štiri leta. Prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi-
dati priporočeno pošljejo v 12 dneh po obja-
vi razpisa na naslov: Svet Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28,
Ljubljana, z oznako “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkas-
neje v 30 dneh od dneva objave javnega
razpisa.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ob-34641
Nadzorni svet Javnega podjetja Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor, v imenu ustanovitelja Republike
Slovenije, na podlagi zakona o gospodar-
skih družbah in statuta javnega podjetja, ob-
javlja javni razpis za zbiranje prijav za

direktorja javnega podjetja Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o.

Za direktorja Javnega podjetja je lahko ime-
novan kandidat, ki poleg z zakonom določe-
nih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo VII. stopnje,
– da ima najmanj pet let delovnih izku-

šenj na področju poslovodenja oziroma vo-
denja,

– da obvlada en tuj jezik.
Direktorja imenuje ustanovitelj – skup-

ščina na podlagi javnega razpisa za dobo
štirih let. Ista oseba je po poteku mandata
lahko ponovno imenovana.

Kolikor ustanovitelj – skupščina ne bo
izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje izbral direktorja, se posto-
pek za izbiro ponovi.

Kandidati prijave s priloženimi dokazili o
izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev
pošljejo v tridesetih dneh od objave na na-
slov: Javno podjetje Dravske elektrarne Ma-
ribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, s pri-
pisom “Nadzorni svet – za razpis”.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagor-
je ob Savi.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: gradbenoobrtniška in in-
štalacijska dela z zunanjo ureditvijo za
Varstveno-delovni center Zagorje ob
Savi.

Ocenjena vrednost: 255,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5. Morebitne druge informacije: Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 28, Ljubljana, Dunja Bubanj, tel.
01/478-3493.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Št. 403-1/00 Ob-34604

V javnem razpisu za naročilo blaga brez
omejitev za dobavo pisarniškega materiala,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72
z dne 11. 8. 2000, Ob-33609 se spreme-
njena 8. točka glasi:

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Beethovnova 11,
1502 Ljubljana v sejni sobi v I. nadstropju.

Ministrstvo za finance

Št. 8174/2382/2000 Ob-34572

Dopolnitev
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 061/174-24-32,
tel. 01/174-24-31, obvešča ponudnike, da
podaljšuje rok za predložitev in odpiranje
ponudb za javni razpis, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31218 za dobavo visokonapetostne
opreme za objekt RTP 400/110 kV Krško z
razpletom daljnovodov, tako da se v ome-
njenem javnem razpisu popravijo naslednje
točke in se pravilno glasijo:

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: podaljšani rok za pred-
ložitev ponudb je do 26. 9. 2000 do 9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
podaljšani rok za odpiranje ponudb je 26. 9.
2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvorana B
(IV. nadstropje).

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

Razveljavitev
Št. 314/2000 Ob-34749

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, razveljavlja razpis v zvezi z
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naročilom avdio in video opreme, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 25. 8.
2000, Ob-34148. Razpis razveljavljamo,
ker vrednost objave ne dosega zneska, do
katerega je potreben razpis.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razveljavitev
Št. 321-25-1/00 Ob-34614

Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56/58, Ljub-
ljana, razveljavlja javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (ZJN-02-B)- nabava bla-
ga po prvem odstavku 41. člena zakona o
javnih naročilih: nakup ušesnih znamk, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 36-37 z
dne 5. 5. 2000 pod Ob–26565, št.
321-25-1/00.

Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

Št.321-28-1/00 Ob-34615
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56, 58, 1000 Ljubljana; telefon:
061/178-90-00, faks 061/178-90-21.

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

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija
– različni kraji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ušesne znamke za gove-
do; znamke morajo izpolnjevati določila iz
5. člena odredbe o označevanju in registra-
ciji govedi (Uradni list (RS, št. 86/99). Koli-
čina: 400.000 v času enega leta. Natan-
čneje je blago opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

(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:
55.000,000 SIT (DDV vključen).

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

1. 1. 2001 do 31. 1. 2002, v trimesečnih
presledkih.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Služba za identifikacijo in registracijo
živali, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana. Do-
kumentacija je dostopna na spletnem na-
slovu http://www.gov.si/mkgp/javni.html.

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

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

predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispe-
ti do naročnika do 2. 10. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Služba za identifi-
kacijo in registracijo živali, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z obveznim
pripisom: “Ne odpiraj – vloga na razpis“ z
navedbo “Ušesne znamke“ in številko obja-
ve v Uradnem listu RS na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 2000 ob 9. uri, Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56,58, Ljubljana, v sobi 735.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 8% ocenjene vrednosti naroči-
la (točka 3č). Bančna garancija mora veljati
30 dni od datuma, ki je določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo naročal bla-
go v trimesečnih presledkih. Plačilo bo izvr-
šeno po prevzemu blaga.

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:
ponudbe lahko predložijo le tiste pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (80 točk),
– mednarodne reference na nacional-

nem nivoju (15 točk),
– cena klešč (5 točk).
Merila in način uporabe meril je podro-

bneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora skupaj s ponudbo oddati

vzorec znamke (10 kosov) in vzorec klešč.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Služba za identifikacijo in registra-
cijo živali, Dunajska 56, 58, 1000 Ljublja-
na. Kontaktna oseba: Zlatko Kafel,
tel. 01/478-9011.

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

čilo je bil objavljen dne 5. 5. 2000. Ur. l.
RS, št. 36-37, Ob-26565.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 93993-16/00 Ob-34442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Hidrometeorološki zavod RS,
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2549, te-
lefaks: 01/436-17-13.

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

3. Vrsta naročila in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) nakup računalniške opreme; oce-
njena vrednost naročila: 22,820.000 SIT
(vključen DDV),

b) nakup računalniškega potrošnega
materiala in pribora; ocenjena vrednost
naročila: 14,000.000 SIT za 2 leti oziroma
7,000.000 SIT letno (vključen DDV).

Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo morda oddajali ločeno, so določeni v
razpisni dokumentaciji.

4. Kraj dobave: lokacija naročnika Voj-
kova 1b, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov naročila,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del naročila: ponudnik se lahko:

– pri točki a) poteguje le za celotno na-
ročilo,

– pri točki b) poteguje tudi za posamez-
ne segmente naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja naročila: trajanje naročila za:

– točko a) je 3 mesece,
– točko b) je 2 leti po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Hidrometeorološki zavod RS, Vojko-
va 1b, 1001 Ljubljana, Agata Milutinovič, I.
nadstropje, soba 102, tel. 01/478-40-00
int. 2110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 2000 do
10. ure.

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

predložiti ponudbo: 20. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: MOP, Hidrometeorološki
zavod RS, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, vlo-
žišče, I. nadstropje, tel. 01/478-40-00 int.
2110.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 10. uri, Hidrometeorološki
zavod RS, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, sej-
na soba, 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 zahteva-
na: naročnik ne zahteva finančnih zavaro-
vanj.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialni-
mi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, 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;
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– 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 zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 20. 9. 2000
od 12. ure naprej.

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

Za točko a):
– ustreznost tehničnim zahtevam razpi-

sa, maks. 12 točk,
– kompatibilnost ponujene opreme z ob-

stoječo, maks. 11 točk,
– garancijski rok in vzdrževanje ter servi-

siranje v garancijskem roku, maks. 11 točk,
– kadrovska zasedba ponudnika za pred-

met javnega razpisa, maks. 10 točk,
– cena opreme, plačilni pogoji in dobav-

ni roki:
– cena opreme maks. 10 točk,
– plačilni pogoji maks. 9 točk,
– dobavni roki maks. 10 točk,

– poslovna zanesljivost ponudnika in
dosedanje izkušnje pri poslovanju, maks.
11 točk,

– čas delovanja ponudnika na sloven-
skem trgu v dejavnosti, ki je predmet javne-
ga razpisa, maks. 8 točk,

– reference ponudnika v Sloveniji,
maks.8 točk.

Za točko b):
– ustreznost zahtevam razpisa, maks. 15

točk,
– kompletnost ponudbe, maks. 3 točke,
– cena opreme, plačilni pogoji in dobav-

ni roki:
– cena opreme maks. 14 točk,
– plačilni pogoji maks. 14 točk,
– dobavni roki maks. 14 točk,

– poslovna zanesljivost ponudnika in do-
sedanje izkušnje pri poslovanju, maks. 16
točk,

– čas delovanja ponudnika na sloven-
skem trgu v dejavnosti, ki je predmet javne-
ga razpisa, maks.12 točk,

– reference ponudnika v Sloveniji,
maks.12 točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov pri katerih
velja za točko a) in b):

– število dni blokad ŽR iz obrazca BON
2 je večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– ponudba ne ustreza tehničnim zahte-
vam razpisa in ni pripravljena na obrazcu
Ponudbe,

– čas delovanja ponudnika na sloven-
skem trgu v dejavnosti, ki je predmet javne-
ga razpisa, je pod 1 letom,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu ponudnik ni pravil-
no ali pravočasno izpolnil pogodbenih ob-
veznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.

Pri točki a) bo naročnik upošteval še na-
slednja izločilna kriterija:

– če ponudbena vrednost presega ali je
pod ocenjeno vrednostjo naročila za več
kot 10%,

– če ni priloženih potrdil o usposoblje-
nosti delavcev.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
kov; kontaktna oseba naročnika Rafael Adri-
nek – HMZ, tel. 478-42-08.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

19., 20.
Hidrometeorološki zavod RS

Št. 49/2000 Ob-34464
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Mikošičeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): naročnik bo izbral izvajal-
ca (e) na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca brez omejitev in z njim(i) sklenil
pogodbo(e) za dobavo blaga.

3. (a) Kraj dobave: računalniško opremo
bo izvajalec dobavil po lokacijah poslovnih
prostorov naročnika po Sloveniji (10 loka-
cij). Razdelilnik opreme bo dostavljen izbra-
nemu ponudniku.

(b) Vrsta in količina blaga:
Specifikacije opreme za javni razpis

PC-6-00
1. specifikacija (strežniki in oprema

za strežnike):
1.1. strežniki – večje kapacitete rack

izvedba, 2 kosa;
1.2. strežniki – manjše kapacitete

rack izvedba, 4 kosi;
1.3. strežniki – manjše kapacitete sa-

mostoječa izvedba, 10 kosov;
1.4. omara za strežnike globoka, 1

kos;
1.5. omare za strežnike plitve,

4 kosi;
1.6. DLT enota, 15 kosov;
2. specifikacija (oprema za nepreki-

njeno napajanje):
2.1. UPS 500 VA, 15 kosov;
2.2. UPS 1000 VA, 4 kosi;
2.3. UPS 1000 VA rack izvedba, 3

kosi;
2.4. UPS 2000 VA, 6 kosov;
2.5. UPS 3000 VA, 1 kos;
2.6. baterije za UPS 500 VA, 29 ko-

sov;
2.7. baterije za UPS 1200 VA, 6 ko-

sov;
2.8. baterije za UPS 2000 VA, 9 ko-

sov;
2.9. baterije za UPS 1600 VA rack

izvedba, 2 kosa;
3. specifikacija (mrežna oprema):
3.1. centralno stikalo in 2 delovni sti-

kali‚ 1 kos;
3.2. LAN/WAN analizator, 1 kos;
3.3. analizator ožičenja, 1 kos;
4. specifikacija (tiskalnik):
4.1. hitri tiskalnik, 1 kos.
(d) Ocenjena vrednost naročila:

107,000.000 SIT.

4. Datum dobave: datum dobave je no-
vember 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave je ko-
nec novembra 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Informacijski center, Miklošiče-
va 24, 1507 Ljubljana (tajništvo IC, III. nad-
str., soba 345, vsak delovni dan od 10. do
13. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko zahteva do četrtka, 28. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne doku-
mentacije mora ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije nakazati 8.000 SIT,
na žiro račun: 50101-609-10542, Zavod
za zdravstveno zavarovanje, Informacijski
center, z oznako “Plačilo razpisne doku-
mentacije za JN PC-6-00”. S potrdilom o
vplačilu se dvigne razpisno dokumentacijo
in prejme račun za plačilo razpisne doku-
mentacije.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pnudniki predložijo ponud-
bo na naslov: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Informacijski center, Miklo-
šičeva 24, 1507 Ljubljana (tajništvo IC, so-
ba 345, III. nadstr.).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 2. 10.
2000 ob 12.30, v sejni sobi Informacijske-
ga centra št. 342/III, v poslovni stavbi Zavo-
da na Miklošičevi 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora zavarovati resnost ponudbe
z bančno garancijo na znesek 5,000.000
SIT po predlogi iz razpisne dokumentacije z
veljavnostjo do 15. 12. 2000.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do zahtevanega roka veljavnosti po-
nudb v razpisni dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila najboljšemu
ponudniku so določena po naslednjem toč-
kovnem sistemu:

a) 0–25 točk cena;
b) 0–25 točk skladnost s tehničnimi spe-

cifikacijami;
c) 0–15 točk reference ponudnika;
d) 0–5 točk dobavni rok;
e) 0–5 točk plačilni rok;
f) 0–25 točk garancijski rok.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informativni sestanek s ponudniki bo v
petek, 8. 9. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
Informacijskega centra št. 342/III, v poslovni
stavbi Zavoda na Miklošičevi 24, Ljubljana.

16., 17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Št. 61 Ob-34508
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Marjana Nemca, Šol-
ska pot 5, 1433 Radeče.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Marja-
na Nemca, Šolska pot 5, 1433 Radeče.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 10,584.051 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 1,601.490
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 2,059.690
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 78.697
SIT,

4. jajca: 76.360 SIT,
5. olja in izdelki: 176.844 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:

1,710.549 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: 852.379 SIT,
8. sadni sokovi: 741.439 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

259.071 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

113.360 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: 2,370.200 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:

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

cesivne dobave blaga od 1. 10. 2000 do
31. 8. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Marjana Nemca, Šolska pot
5, 1433 Radeče – v tajništvu šole vsak dan
od 9. do 12. ure, od 2. 9. 2000 dalje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je

vključen 19% DDV) na žiro račun šole, št.
50710-603-33353.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Marjana
Nemca, Šolska pot 5, 1433 Radeče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Marjana Nemca, Šolska pot 5, 1433
Radeče.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 21. 9. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Osnovna šola Marjana Nemca, Šolska
pot 5, 1433 Radeče – pri Marinki Oblak,
vodji prehrane, na tel. 03/56-85-123, faks
03/56-87-360.

16., 17.
OŠ Marjana Nemca Radeče

Št. 560-00 Ob-34565
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, faks 01/543-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center (raz-
lične lokacije).

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 16 mio
SIT.

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

dan (od ponedeljka do petka) celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR 50103-603-51820 sklic
na št. 00 45-08-7599 “za Razpisno doku-
mentacijo”.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 11. uri, seminar I. glavna
stavba Kliničnega centra, Zaloška 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je 30 dni po poteku veljavnosti ponudbe.

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

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

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

13. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 9. 2000 po
12. uri.

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

1. cena 80%,
2. reference 20%,
Skupaj: 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Drugi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo je bil objavljen dne 7. 4. 2000 pod
štev…24914 (razveljavitev postopka na
podlagi sklepa državne revizijske komisije).

Klinični center Ljubljana

Ob-34566
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:
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A) 14 kosov lokator satelitski
(GPS); ca. 5,040.000 SIT,

B) 5 kosov geografski pozicijski
lokator (GPS); ca. 800.000 SIT.

Ponudnik se lahko prijavi bodisi za sku-
pino A ali B ali na obe.

Tehnični podatki:
A)
1. Področje in namen uporabe: sate-

litski lokator (GPS) je namenjen opremi re-
gijskih enot za RKB izvidovanje.

2. osnovni teh. podatki:
– 12 kanalni ročni GPS sprejemnik z

grafičnim prikazovalnikom,
– baterijsko napajanje s štirimi AA ba-

terijami (življenjska doba baterij minimalno
30 ur),

– možnost shranjevanja pozicij,
– vgrajen serijski vmesnik,
– TTFF < 2 min,
– vodotesen,
– temperaturno območje delovanja

od 10° C do + 60° C,
– vgrajen termometer,
– vgrajena funkcija vodenja na dolo-

čeno pozicijo (vnešeno koordinato),
– teža manj kot 300 gr.
3. Ostale zahteve: satelitskemu loka-

torju mora biti priložena:
– zunanja antena z minimalno 6 m

kabla,
– pribor za magnetno pritrditev zuna-

nje antene,
– povezovalni kabel za prenos podat-

kov na PC,
– zaščitna torbica,
– serijski vmesnik (PCMCIA<>

1xRS232-DB9),
– združljivost sat. lokatorja (operacij-

ski sistem Windows NT 4.0 - seznam stan-
dardizirane oziroma predpisane programske
sistemske in aplikativne programske opre-
me št. 100072001N1 z dne 17.9.99), ra-
diološkim detektorjem SSSM-1 in progra-
mom za zračno sondo LPS-2,

– predložen vzorec satelitskega loka-
torja natančni tehnični podatki in navodilo
za uporabo v slovenskem jeziku,

– omogočiti usposabljanje predstav-
nikom CZ za rokovanje z GPS-jem.

B)
– omogočati mora delo v terenskih

pogojih kot ročna-prenosna varianta,
– ima 12 kanalov in karto-zemljevid z

možnostjo prenosa podatkov na PC,
– možnost vnosa 500 točk na neka-

tere te usmerja in posreduje podatke od
oddaljenosti in pozicije,

– vnos podatkov za 20 smeri gibanja,
– ne sme porabiti več časa kakor 5

min. ob vključitvi, da določi svojo pozicijo,
– v delovnem položaju ob določitvi

točke mora določiti njeno pozicijo v 15 s,
– natančnost določanja točke mora

biti med 1 in 5m,
– ekran velikosti 5.6 x 3.8 cm z loči-

tvijo 100 x 160 pixels,
– omogoča 36 ur dela na terenu z

notranjo lithium baterijo,
– predložen vzorec satelitskega loka-

torja, natančni tehnični podatki in navodilo
za uporabo v slovenskem jeziku.

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

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-2586, soba št. 365, vsak delovni
dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 10/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega na-
slova ponudnika, davčno št. , št. javnega
razpisa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 13. 9. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO-52A/2000 – GPS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 2000, ob
8.30, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30 dneh od uradnega prejema ra-
čuna.

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

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

12.1. Ponudba se bo štela za popolno,
če bo vsebovala:

– obrazec ponudbe,
– dokumentacijo, navedeno na 5. in 6.

strani razpisne dokumentacije,
– vse zahtevane izjave, podpisane in ži-

gosane,
– zahtevane podatke potrebne za oce-

njevanje ponudb (poglavje C),
– vzorec pogodbe, podpisan in žigosan,
– tehnične karakteristke ponujenih geo-

grafskih pozicijskih sistemov morajo ustreza-
ti zahtevanim v razpisni dokumentaciji, v nas-
protnem primeru se taka ponudba izloči,

– vzorec GPS in zagotovitev usposablja-
nja predstavnikom CZ za rokovanje z njim.

Nepopolne ponudbe se izločijo iz na-
daljnje obravnave.

12.2 Seznam dokumentov, ki morajo bi-
ti priloženi ponudbeni dokumentaciji

12.2.1. Dokazila o veljavni registraciji
ponudnika za dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila

12.2.1.1 Za pravne osebe (gospodar-
ske družbe):

– izpisek iz sodnega registra podjetij,
original ali overjena kopija, datum dokumen-
ta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

– odločba upravnega organa o izpolnjeva-
nju z zakonom določenih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, katere predmet je javni razpis.

12.2.1.2 Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):

– priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overo-
vitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,

– obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti,

– odločba upravnega organa o izpolnjeva-
nju z zakonom določenih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti, katere predmet je javni razpis.

12.2.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

12.2.2. 1 Za pravne osebe (gospodar-
ske družbe):

– originalni obrazci BON 1 in BON 2
skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb.

12.2.2. 2 Za fizične osebe (samostojni
podjetniki):

– napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.2. 3 Potrdilo pristojnih organov, da
ima ponudnik poravnane vse davke in pri-
spevke, določene z zakonom.

12.2.4. Ostale izjave in podatki:
– povabilo k oddaji ponudbe in prijava

na javni razpis,
– izjava ponudnika po stanju na dan od-

daje ponudbe,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo ponudbe.

– potrditev veljavnosti ponudbe,
– izjava ponudnika o poravnavi obvez-

nosti,
– vzorec pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbo po 13. 9. 2000 po
10. uri.

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

Ocenjevalna merila  Utež  Št. točk

1. cene  0,70  70
2. dobavni rok  0,15  15
3. garancija  0,15  15

Izračun:
Ponudnik se lahko prijavi bodisi za sku-

pino A ali B, ali na obe.
Najugodnejša ponudba prejme maksi-

malno število točk pod oce.merili 1, 2, 3,
ostali pa prejmejo procentualno ustrezno
manjše število točk in sicer glede na pro-
centualno vrednost odstopanja njegove po-
nujene cene od cenovno najugodnejšega
ponudnika, pri čemer ne more prejeti manj
kot 0 točk.
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A=B/C*70 – A: ocena ponudnika
– B: najugodnejša cena
– C: cena ponudnika A
– 70: največje število točk, ki jih ponud-

nik lahko doseže.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki obvezno priložijo zraven po-
nudbe še prospekte in teh.karakteristike v
slovenskem jeziku.

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

čilo je bil objavljen v Ur.listu RS, št. 69 z
dne 4. 8. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 403-1/00 Ob-34605
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, faks
478-56-82.

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

3. (a) Kraj dobave: Župančičeva 3, Be-
ethovnova 11 in Jesenkova 3, Cankarjeva
18, vse v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: fotokopirni stroji: 7 kosov;
zmogljivost in dodatna oprema sta določe-
na v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,600.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave: do 30 dni po podpisu

pogodbe.
5.
6. (a) Naslov službe od katere se lahko

zahteva razpisno dokumentacijo: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana, soba 122/V, Sonja
Janjevak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 13. 9. 2000, in si-
cer vsak dan od 9. do 15. ure. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ose-
bno ob predložitvi pooblastila podjetja za
dvig dokumentacije oziroma lahko pisno za-
htevajo, da se jim razpisno dokumentacijo
pošlje po pošti.

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

predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do ponedeljka, 18. 9.
2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Finančna služba, soba 122/V.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
14. uri na naslovu: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Beethovnova 11, 1502
Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financira-
nja in plačila je najmanj 31 dni od uradnega
prejema fakture.

11., 12.

13. Datum do katerega smejo ponudniki
umakniti ponudbe: po roku, določenem za
oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo umak-
niti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena, garancijska doba, odzivni
čas, možnost nadomestila opreme.

15., 16., 17.
Ministrstvo za finance

Ob-34621
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod RS za transfuzijo krvi Ljub-
ljana, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
061/302- 224.

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: poslovno proizvodni prosto-
ri za proizvodnjo medicinskega plastič-
nega pribora.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora zagotoviti 100% razpisane vrste
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva dokumentacijo: Zavod RS za
transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, taj-
ništvo, kontaktna oseba Zdenka Gjurin med
11. in 12. uro po predhodni najavi po tel.
061/143-82-41 in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 11.000 SIT na ŽR 50101-
603-45746 s pripisom “Javni razpis za do-
bavo blaga”.

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: Zavod RS za transfuzijo kr-
vi Ljubljana, Šlajmerjeva 6, tajništvo, v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba - Ne odpiraj,
ZTK 13/00 - prostori”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 12. uri, na naslovu: Zavod
RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlajmerjeva
6, knjižnica/II.

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: 60% ob podpisu po-
godbe, 40% v 30 dneh po podpisu po-
godbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki 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:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, kontaktna
oseba Iztok Krumpak.

16., 17.
Zavod RS za transfuzijo krvi

Št. 35101-9/2000 Ob-34629
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, telefaks:
02-530-33-25.

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

3. (a) Kraj dobave: Rakičan pri Murski
Soboti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža no-
tranje opreme prenočitvenih in izobra-
ževalnih prostorov v Izrobraževalnem
centru grad Rakičan.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
II. nadstropje, soba št. 18 pri Jožici Viher,
dipl. uprav. org.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na ŽR 51900-630-76001.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
oziroma osebno vložišče Mestne občine
Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2000 ob 13. uri.

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

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: v razpisni do-
kumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 20. 9. 2000
od 12. ure naprej.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije se dobijo pri
Plantarič Uroš, univ. dipl. inž. arh.
tel. 02/530-41-63.

16., 17.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 110-1/00 Ob-34635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Sl. Konjice in AC baza Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nabava posipnih materia-
lov natrijevega in kalcijevega klorida:

– dobava morske ali kamene soli
0/4 mm, vlaga do 4% – 2.660.000 kg (ori-
entacijska vrednost 33,000.000 SIT),

– dobava morske ali kamene soli
0/4 mm, vlaga do 1% – 3.796.000 kg (ori-
entacijska vrednost 53,000.000 SIT),

– dobava morske ali kamene soli
0/4 mm – 1.270.000 kg (orientacijska vre-
dnost 18,000.000 SIT),

– dobava morske ali kamene soli v silos
0/2 mm – 1.174.000 kg (orientacijska vre-
dnost 19,000.000 SIT),

– kalcijev klorid (raztopina 20%) –
100.000 l (orientacijska vrednost
3,500.000 SIT),

– kalcijev klorid (raztopina 24%) –
270.000 l (orientacijska vrednost
11,000.000 SIT).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za vsako pre-
dračunsko postavko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
137,500.000 SIT.

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

40% normativnih količin je potrebno, glede
na potrebe posameznega odseka avtoce-
ste, dobaviti sukcesivno do pričetka zimske
sezone v letu 2000, ostalo količino pa v
skladu s 7. členom pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana
Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 6. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 10. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nabavo posipnih materialov natrijevega
in kalcijevega klorida“. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Družba za državne
ceste. d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 4,125.000 SIT,
oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja
vseh razpisanih postavk, 3% od orientacij-
ske vrednosti za vsako posamezno postav-
ko in veljavnostjo 91 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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
partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, tel. 30-94-273, faks 30-94-272.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-34656
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče
Elektro Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za pomožno napa-
janje v RTP in TTP:

A) sistem za brezprekinitveno napajanje
(izmenični; 8 kosov),

B) usmernik (2 kosa),
C) AKU baterija (1 kos),
D) sistemi za brezprekinitveno napajanje

(enosmerni; 2 kosa).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval celovite ponudbe in
delne ponudbe po posameznih točkah A,
B in C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,060.000 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično (vse ce-
ne brez DDV):

A) 5,360.000 SIT,
B) 1,300.000 SIT,
C) 1,800.000 SIT,
D) 600.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku, Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
st.), vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
naslednji delovni dan po tej objavi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnica Mar-
jana Gredin (soba št. 114/I. nadst.), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis”. Navedena mora biti številka objave
v Uradnem listu RS in predmet javnega raz-
pisa. Ponudbe morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Mi-
lan Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Veljavnost dolžine bančne garan-
cije je 90 dni (vse brez DDV).

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu opreme, v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference za opremo, ki je

predmet razpisa (40%),
– plačilni pogoji (6%),
– ISO standard (4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 20. 9. 2000. Kon-
taktne osebe naročnika so Zvonko Mezga,
univ. dipl. inž. el., Matjaž Šišernik in Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, 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

Št. 414-04-05/2000 Ob-34416
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Semič, Semič 14, 8333 Se-
mič, faks: 068/67-083.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v Semiču.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: širitev
in rekonstrukcija obstoječega objekta
vrtec Semič.

Ocenjena vrednost del je 95,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala v skladu z razpisno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
20. oktober 2000, dokončanje del: 31. julij
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Semič, Semič 14, 8333 Semič, kon-
taktna oseba Jože Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 9. 2000
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s prenosnim na-
logom na ŽR 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 10. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, kontaktna oseba: Renata Bu-
kovec - tajništvo.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
3. 10. 2000 ob 12. uri, Občina Semič, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je treba kot varščino
predložiti bančno garancijo v višini 5% oce-
njene vrednosti, veljavno do 15. 11. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: skladno z zakonom o izvrševanju prora-
čuna (plačilo situacij v roku 60 dni).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopu z določitvijo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ponud-
bo lahko umaknejo do 3. 10. 2000 do 11.
ure s pisno zahtevo.

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

– ponudbena cena 60 točk,
– reference podjetja 20 točk,
– podatki za naročila dodatnih del

10 točk in
– daljši plačilni rok od razpisanega

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
prva objava.

18.
Občina Semič

Št. 402-69/00-5 Ob-34463
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Pečar–Javor, 2.
odsek.

Ocenjena vrednost vseh del:
38,000.000 SIT.

(b), (c)

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

(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
september 2000, dokončanje november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/306-17-19, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT se pla-
ča po računu, ki ga izda Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 9. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Trg MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Rekonstrukcijo lokalne ceste Pečar–Javor“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 9. 2000 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, ma-
la sejna soba (klet).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
če vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT se zahteva bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% od oce-
njene vrednosti javnega naročila, 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilov: ponudnik lahko na-
stopa kot posameznik 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: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponu-
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dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Me-
stna občina Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg MDB 7, Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 178 Ob-34465
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-
sta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
03/56-55-700.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Za-
gorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: tribune
NK Zagorje.

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 2000, dokončanje del: december
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
NR-BIRO Niko Rostohar, s.p., Jevšnikova
28, 1412 Kisovec, kontaktna oseba: Niko
Rostohar, tel. 03/56-71-777,
0609/643-861.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve do vključno 7 dni po izidu Uradnega lista
RS, po predhodni najavi na tel.:
03/56-71-777, 0609/643-861 od 8. do
12. ure - vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentaci-
je je potrebno poravnati 24.000 SIT
stroškov razpisne dokumentacije na ŽR
52720-630-10077 - proračun Občine Za-
gorje ob Savi. V ceni je vštet 19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure ne glede na vrsto preno-
sa; če je ta dan sobota, nedelja ali praznik
pa prvi naslednji delovni dan.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z oznako ponudnika in z napisom:
“Ne odpiraj - ponudba - tribune NK Zagorje.”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, C.
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. dan po objavi tega razpisa ob 12. uri v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi; če je ta
dan sobota, nedelja ali praznik pa prvi na-
slednji delovni dan.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpi-
ranju ponudb.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe skladno z zah-
tevami iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 60 dni od potr-
ditve situacije, avansa ni.

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

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. dan po tej
objavi do 10. ure.

V primeru umika po tem roku, naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji so natančno opredeljena
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu pod 7. (a) točko.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali tudi ne izbrati nobene
ponudbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pravi-
ce do odškodnine iz tega naslova. Ponudni-
ki bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni v zakonitem roku.

17., 18.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-34506
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lekarna Kamnik, Šutna 7, 1240 Kam-
nik, tel. 061/819-200, faks 061/819-205,
kontaktna oseba: Ksenija Čevka.

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

3. Kraj izvedbe del: Trg svobode 2, Mo-
ravče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met javnega naročila je izdelava, dobava
in montaža notranje opreme za Lekarno
Moravče.

Ocenjena vrednost del je 9,500.000
SIT, skupaj z DDV. Ponudnik mora pripraviti
ponudbo na podlagi projektne dokumenta-
cije in popisa del. Ponudba mora biti obde-
lana po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponu-
diti vsa razpisana dela. Delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

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

nesprejemljivost variant: v ponudbi so lahko
upoštevane samo tiste variantne ponudbe,
ki so navedene v popisu del.

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

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: pričetek del: 10. 10.
2000, dokončanje del: 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
teresenti lahko prevzamejo razpisno doku-
mentacijo v knjigovodstvu Lekarne Kamnik,
Šutna 7 v Kamniku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: interesenti lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo od ob-
jave do 15. 9. 2000, vsak delovnik med 8.
in 13. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih stroškov
razpisnega gradiva je potrebno vplačati
15.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50140-603-57161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati v dveh zapečatenih kuvertah, z ja-
sno oznako in napisom “Ponudba – ne od-
piraj”, z navedbo predmeta ponudbe: “No-
tranja oprema Lekarna Moravče” in s šte-
vilko objave v Uradnem listu RS, z oštevil-
čenima kuvertama (1 in 2), z navedbo
firme, točnim naslovom, telefonsko in tele-
faks številko ponudnika; ponudbo je treba
oddati osebno na naslov naročnika do
28. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe je treba oddati v
knjigovodstvo Lekarne Kamnik, Šutna 7,
Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 9. 2000 ob
14. uri, na naslovu: Lekarna Kamnik, Šutna
7, Kamnik, v knjigovodstvu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti samo izjavi
banke, da bo izdala garancijo za kvalitetno
in dobro izvedbo del in izjavo o garanciji za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garan-
cijskem roku.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
začasne mesečne situacije v višini 90% na
podlagi potrditve v roku 30 dni in končna
situacija v višini 100% v roku 30 dni po
kvalitetni primopredaji del.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za dejavnost
in mora imeti ustrezno odločbo upravnega
organa za opravljanje dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti do 30. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naroč-
nik bo presojal ponudbe po naslednjih kri-
terijih:

– ponudbena cena 30%,
– rok izvedbe 20%,
– reference 20%,
– boniteta 10%,
– druge ugodnosti 10%,
– garancijski rok 10%.
Podrobnejša merila so opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji. Naročnik ni dolžan iz-
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brati najcenejšega ponudnika kot najugo-
dnejšega ponudnika.

16., 17., 18.
Lekarna Kamnik

Št. 3500-9/98 Ob-34507
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kmetije v Moščancih št. 68 v gostin-
sko-turistične namene (gradbena,obrt-
niška in istalacijska dela). Ocenjena
vrednost naročila znaša 30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
vsak delovni dan pri kontaktni osebi Marti Hor-
vat tel. 069/45-91-00 v prostorih občinske
uprave Občine Puconci, Puconci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 15. 9. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občina Puconci št.
51900-630-76085 ali na blagajni Občine
Puconci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: najka-
sneje do 2. 10. 2000 do 11. ure, ponudni-
ki morajo ponudbe predložiti na naslov na-
ročnika. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba za obnovo kmetije v Moščancih“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če je v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dode-
ljeno naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

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 naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Puconci

Št. 195/11-00 Ob-34517
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ra-
kičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska So-
bota, telefaks 069/21-007 (po pooblastilu
Ministrstva za zdravstvo RS).

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

3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
Oddelek za ginekologijo in porodništvo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izved-
ba gradbenih obrtniških in instalacijskih
del novogradnje ginekološko porodni-
škega oddelka pri Splošni bolnišnici
Murska Sobota v Rakičanu, Ul. dr. Vrb-
njaka 6.

Ocenjena vrednost del: 850.000 SIT (z
DDV).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopa in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponu-
diti vsa razpisana dela; delne ponudbe ne
bodo upoštevane.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanje del ali čas izvedbe: začetek del:
oktober 2000, končanje del: junij 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Splošne bolnišnice Murska Sobota v
Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, I. nadstropje,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 9. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, žiro račun:
51900-603-32361 (z oznako: JR ZA POR).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo: I. nadstropje).

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti in zapečatena. Na ovitku mora biti vi-
dna oznaka “Ne odpiraj - ponudba za poro-
dnišnico“ ter točen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 12. uri v Rakičanu pri Mur-
ski Soboti, Ul. dr. Vrbnjaka 6, kirurški blok
– sejna soba (5. nadstropje).

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 % ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidni iz vzorca
pogodbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 10. 2000
od 10. ure.

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

– ponudbena cena: 95 %,
– reference na področju izvajanja del kot

je predmet javnega naročila: 5 %.
Način uporabe meril je podrobneje do-

ločen v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
16. Druge informacije o naročilu: ogled

lokacije za izvajanje del iz predmeta javnega
naročila: 15. 9. 2000 ob 10. uri, zbirno
mesto: pred glavnim vhodom v bolnišnico v
Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
48 z dne 2. 6. 2000.

18.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-34519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Kraj izvedbe del: javna pot v Puče z
odseki poti v Brečih in Pribcih.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija in preplastitev vozišča v dolžini
1590 m.

Ocenjena vrednost del: 35,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek v oktobru, čas izvedbe 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Koper, Urad za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 10, soba
214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 9. 2000 (kon-
taktna oseba g. Klinar, tel. 066/446-246).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun
51400-630-90004, sklic na:
0301-71300702.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 9. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, soba 211.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v višini 10% vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo na podlagi izvršenih del, 60 dni
po prejemu računa (situacije) – v letoš-
njem letu 17,000.000 SIT, razlika v janu-
arju 2000.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazi-
la o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Koper

Ob-34520
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
066/271-771.

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

3. Kraj izvedbe del: lokalna cesta Sirči–
Belvedur–Hrvoji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va opornega zidu na Belvedurju.

Ocenjena vrednost del: 18,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek v septembru, čas izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Koper, Urad za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 10, soba
214.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 9. 2000 (kon-
taktna oseba g. Klinar, tel. 066/446-246).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun
51400-630-90004, sklic na:
0301-71300702.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, soba 211.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana: garancija banke v višini 10% vredno-
sti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izvršenih del, 60 dni po
prejemu računa (situacije).

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija, obratovalno dovoljenje, dokazi-
la o razpolaganju s primerno mehanizacijo
in delovno silo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančno določena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 2.-4920/00 Ob-34548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
062/29-22-701.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Pragersko–Središče, drž. meja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja jeklenega mostu in ležišč, vključno z
ureditvijo tira, v km 34-573 proge Pra-
gersko–Središče, drž. meja.

Ocenjena vrednost del je 14,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
leg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del za vsak del razpisa iz 4.(a) toč-
ke je:

– pričetek del je predviden 1. 10. 2000,
– rok za dokončanje del je 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Sekcija za vzdrže-
vanje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 9. 2000 do
5. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 65.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 15. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,

Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valva-
sorjeva 19, 2000 Maribor (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valva-
sorjeva 19, Maribor (sejna soba št. 21).

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– tehnični del 40%,
– finančni del 60%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu do-
bijo ponudniki na naslovu naročnika pri Ga-
brijelu Stavbarju, inž. grad., tel.
02/29-24-264.

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

čilo je bil objavljen dne 14. 7. 2000 pod št.
2-3823/00.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 407-0095/2000 Ob-34539
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: Študentsko naselje,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nadzi-
dava, dozidava in prenova študentske-
ga doma 2.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 600,000.000 SIT.

(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni dopustna.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
oktober 2000, rok dokončanja del oktober
2001 (tehnični pregled).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Loka-
invest, d.o.o., 4220 Škofja Loka, Kapucinski
trg 7, kontaktna oseba Nataša Jelovčan, tele-
fon 064/656-090, faks 064/624-117, ob
predložitvi potrdila o vplačilu prispevka za raz-
pisno dokumentacijo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 18. 9. 2000, vsak delovnik od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 25.000 SIT (v ceni je zajet DDV), način
plačila: nakazilo na ŽR, Lokainvest, d.d.,
Škofja Loka, št.: 51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele dne 2. 10. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ul.
6, Ljubljana – vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj –
za Študentski dom 2, Ljubljana”, z navedbo
številke Uradnega lista RS in številke obja-
ve. Na kuverti mora biti popolno ime in na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 3. 10. 2000 ob 12.30, na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, 1000
Ljubljana, Trubarjeva 3/V. nad., v veliki sej-
ni 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% ocenjene vrednosti.

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 more prevzeti
skupina ponudnikov, ki jim bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo v skladu z razpi-
sno 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:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
in tehnične ter finančne sposobnosti zahte-
vane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na

istem naslovu kot razpisna dokumentacija,
na osnovi pisnih vprašanj po faksu, ki
prispejo v 20 dneh po objavi. Odgovori
bodo posredovani vsem, ki so dvignili raz-
pisno dokumentacijo. Kontaktna oseba
Srečo Barbič, tel. 064/656-090, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna najava namere javnega naročila
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 44
z dne 26. 5. 2000, Ob-28085.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 35205-14/1999 Ob-34545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, ob-
močje naselja Lormanje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega cevovoda, vodovod LŽ
fi 150, dolžine 1100 m.

Ocenjena vrednost del skupaj:
15,000.000 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.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 10. 2000, dokončanje del: 10. 11.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, režijski obrat
- soba 10/1 ali soba 19/1.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, s virmanom na žiro račun št.
51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2000 do 9. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, soba 10/1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2000 ob 10. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gori-
cah, soba 21/1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
predložitev bančne garancije za resnost po-
nudbe, v višini 5% od vrednosti 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
(oziroma pogodbeno po dogovorjenem ro-
ku) od dneva izstavitve situacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
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 ob upoštevanju fiksnih cen v ča-
su pogodbenega roka (70 % delež),referen-
ce ponudnika na tovrstnih delih (20 % de-
lež), plačilni pogoji – več kot 60-dnevni
odlog plačila brez obresti (10 % delež).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zve-
zi z izdelavo ponudbe na naslovu naročnika:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v Slov. gor., pri Silvu Slačeku (tel.
02/729-13-24) in Srečku A. Padovniku (tel.
02/729-13-19); faks: 02/720-73-52.

17., 18.
Občina Lenart v Slovenskih goricah

Št. 660-05/98-85 Ob-34554
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Komen, Komen 126a,
6223 Komen, faks 05/766-84-00.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela za
prenovo vzhodnega dela stavbnega ni-
za zgornjega palacija s kvadratnim stol-
pom v Štanjelu.

Ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo izvajali posamično:

Ocenjena vrednost gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del skupaj z DDV –
55,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost gradbenih in obrtni-
ških materialov na zalogi investitorja –
9,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost potrebnih sredstev –
46,000.000 SIT.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela , ki so predmet javnega naročila in
se ne morejo prijaviti za izvajanje posamez-
nega sklopa ali za izvajanje del iz posamez-
nega sklopa.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 78 / 1. 9. 2000 / Stran 7019

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: začetek del 9. 10. 2000, do-
končanje del 15. 12. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438 ali 067/201-880.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do petka 15. 9.
2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel d.o.o. Postojna.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek 29. 9. 2000, do
14. ure .

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Komen, Komen
126a, 6223 Komen, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ponudba za prenovo v Štanjelu -
ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 29. 9. 2000 ob 15. uri v prostorih
Občine Komen, Komen 86.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: način plačevanja
z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevane
posebne oblike, delo predvidoma prevza-
me en sam gospodarski subjekt.

13. 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 biti registrirani za izpol-
njevanje gradbene dejavnosti in izpolnjevati
druge pogoje skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena 60 točk,
– podatki o ponudniku, ki so razvidni iz

razpisne dokumentacije 40 točk.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: 15. 10. 1999 pod št. 015-02/99-11,
Ob-13162.

Občina Komen

Ob-34555
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Komen, Komen 126a,
6223 Komen, faks 05/766-84-00, tel.
05/766-84-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Zavivenca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja – rekonstrukcija mostu čez potok
Branica v Zavivenci.

Skupna ocenjena vrednost del:
17,000.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana na osnovi razpisne dokumentacije,
variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, tel. 065/12-800, telefaks
065/24-493.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do odpiranja po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 8.000 SIT; način
plačila: virman na ŽR 52000-601-10243,
Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Go-
rica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Projekt d.d., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000, ob 10. uri, Projekt d.d., Kidri-
čeva 9a, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (Ur. list RS, št. 43/00 –
obrazec št. 1) v višini 2% od ponudbene
vrednosti.

Veljati mora do: 45 dni od roka dostave
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
občinskega proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba
med naročnikom in izvajalcem o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od roka
dostave ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kom-
pletnost ponudbe, ponudbena cena, refe-
rence na podobnih projektih, rok izvedbe,

plačilni pogoji, finančna sposobnost ponu-
dnika, garancijska doba, reference vodje
projekta in strokovne ekipe.

16., 17., 18.
Občina Komen

Št. 35306-0001/00 Ob-34576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica, 064/801-459.

Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: naselje Smokuč, Žirov-
nica.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: izdelava pro-
jektov za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja in projekta za izvedbo, dobava in
montaža vkopane čistilne naprave veli-
kosti 500 PE.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
20,000.000 SIT.

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

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men gradbenih del je izdelava vkopane či-
stilne naprave velikosti 500 PE s ponikoval-
nico za odvajanje očiščene vode in pripa-
dajočim dovodnim oziroma odvodnim
kanalom.

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

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi svojo te-
hnologijo in tip čistilne naprave.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
20.10. 2000, dokončanje 31. 12. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
telefon št. 064/801-459.

b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: razpisno do-
ku- mentacijo je možno zahtevati proti plači-
lu do dne 20. 9. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo znaša 5.000 SIT. Znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Občine
Žirovnica, št. 51530-630-50293, sklic na
številko 35306-0001/00. Ob dvigu razpi-
sne dokumentacije je potrebno predložiti
kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o
plačilu navedenega zneska.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 9. 2000 do 8. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: zapečatene kuverte, jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za izdelavo projektov PGD in PZI ter
dobavo in montažo vkopane čistilne napra-
ve velikosti 500 PE“ ter z naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani morajo ponudniki pre-
dložiti na naslov Občina Žirovnica, sprejem-
na pisarna, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 21. 9. 2000



Stran 7020 / Št. 78 / 1. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ob 8.30 v prostorih Občine Žirovnica, Brez-
nica 3, Žirovnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo 60 dni po izstavitvi mesečnih
situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
investicije 60 točk, stroški obratovanja 10
točk, reference za tehnologijo 10 točk, ga-
rancija 20 točk.

16. Morebitne druge informacije so po-
nudnikom na voljo pri Mariji Lužnik, tel.
064/801-459.

17.
18. Prvi javni razpis za to naročilo je bil

objavljen v Ur. l. RS, št. 69 z dne 4. 8.
2000, objava o neuspelem razpisu pa v Ur.
l. RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Občina Žirovnica

Št. 407-0097/2000 Ob-34607
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: Izola.
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 za dokončanje
objekta Srednje zdravstvene šole Piran.

Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
razpisanih del je 280,000.000 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: predvideni pri-
četek del je oktober 2000, predviden da-
tum dokončanja del je februar 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
pooblaščencu investitorja LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstropju 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 vpla-
čilu prispevka za razpisno dokumentacijo.

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

tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 15. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 30.000 SIT, način plačila: 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 2. 10. 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 –
Srednja zdravstvena šola Piran”. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 2. 10. 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
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 10. 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%.
9. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljublja-
na, med 8. in 10. uro, Janez Sitar, telefon:
061/23-44-000, faks 061/23-44-050.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2118/00  Ob-34625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-

venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
01/132-40-74.

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

3. Kraj izvedbe del: gradbena dela na
območju Golega Brda.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela.

Ocenjena vrednost razpisa je
17,200.000 SIT.

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

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli predvidoma konec meseca ok-
tobra 2000 in jih dokončal predvidoma v 2
mesecih po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 11. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za plači-
lo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun
Elektro Ljubljana štev.: 50102-601-90004,
sklic na številko: 007991-276 z obvezno
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 25. 9. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Slu-
žba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 29/00-Ponudba
za izvedbo gradbenih del na območju Gole-
ga Brda-Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 2000, ob
12. uri v sejni sobi v I. nadstropju Javnega
podjetja Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
c. 58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

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

9. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

· izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS, oziroma samo-
stojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki
ni starejši od 30 dni ob objave v Uradnem
listu RS, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

· pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

· dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

· izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

· BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od objave v Uradnem listu RS, oziro-
ma davčna odmera samostojnega podjetni-
ka za leto 1999, ne starejše od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

· neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

· dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

· dokazilo o razpolaganju z ustrezno me-
hanizacijo ter kadri in njih strokovni uspo-

sobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo raz-
pisanih del v razpisanem roku,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji razpisanih del, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,

· potrjen predlog pogodbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od objave v Uradnem listu RS.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma ponudni-

kovega izvajalca del za izgradnjo kabelskih
kanalizacij.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 15. 9. 2000.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne!

18.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2158/00 Ob-34626
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Stara mestna elek-
trarna v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela za izvedbo daljin-
skega centra vodenja v stari mestni
elektrarni v Ljubljani.

Ocenjena vrednost razpisa je
120,000.000 SIT.

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

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli predvidoma konec meseca ok-
tobra 2000 in jih dokončal v 4 mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 11. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek): raz-
pisna dokumentacija bo na razpolago za
plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun Elektro Ljubljana štev.:
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 2. 10. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Slu-
žba za javna naročila in nabavo, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 30/00-Ponudba
za izvedbo gradbenih in obrtniških del v sta-
ri mestni elektrarni v Ljubljani-Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2000, ob
12. uri v sejni sobi v I. nadstropju Javnega
podjetja Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
c. 58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

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 3% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
30 dni.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

· izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS, oziroma samo-
stojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki
ni starejši od 30 dni ob objave v Uradnem
listu RS, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

· pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

· dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
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ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

· dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

· izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

· BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od objave v Uradnem listu RS, oziro-
ma davčna odmera samostojnega podjetni-
ka za leto 1999, ne starejše od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

· neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

· dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

· pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

· dokazilo o razpolaganju z ustrezno me-
hanizacijo ter kadri in njih strokovni uspo-
sobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo raz-
pisanih del v razpisanem roku,

· pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji razpisanih del, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,

· potrjen predlog pogodbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od te objave.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet raz-
pisa,

– certifikat ISO razreda 9000.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 22. 9. 2000.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne!

18.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.

Št. 403-239/00 0605 Ob-34628
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
0608/222-21.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev Kostanjevice – infrastruktura Ljub-
ljanske ulice.

Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od novembra
2000 do decembra 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zadnji rok za
prejem razpisne dokumentacije je 7 dni
pred iztekom razpisnega roka. Na omenje-
nem naslovu lahko ponudniki dobijo na
vpogled tudi kompletno projektno doku-
mentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbo predložiti na naslov naročnika naj-
pozneje do 9. 10. 2000 do 10. ure. Ponu-
dniki predložijo ponudbe v zaprti kuverti z
označbo “Ne odpiraj – ponudba za uredi-
tev Kostanjevice – infrastruktura Ljubljan-
ske ulice”.

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

9. 10. 2000 ob 10.30, v prostorih naročni-
ka, sejna soba E.

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 ponujene cene, z veljavnostjo naj-
manj 60 dni po odpiranju ponudb.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati fizič-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 9. 10. 2000
do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe in ostala merila, kot
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, s
kont. osebo javnega naročila Niko Somrak,
grad. teh., tel. 0608/492-15-07. Naročnik
si pridržuje pravico določiti manjši obseg del
od razpisanega, glede na razpoložljiva sred-
stva, ali tudi ne izbrati nobene ponudbe. V

obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine s tega naslova.

17., 18.
Občina Krško

Št. 110-1/00 Ob-34636
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Mari-
bor (Zrkovci, Malečnik, Vodole).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odsek
AC Pesnica–Slivnica, pododsek Zrkov-
ska cesta–priključek Pesnica od km
10+847 do km 17+150: gradnja devia-
cije 10-3, 1-11a, deviacije 10-3, 1-23 in
deviacije 10-3, 1-23a.

A) Deviacija 10-3, 1-23: Maribor–Ma-
lečnik: od km 0+000 do km 0+835:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. gradbena dela in obrtniška dela,
6. oprema ceste.

B) Deviacija 10-3, 1-23a: kolesarska in
pešpot: od km 0+000 do km 0+527:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. gradbena dela in obrtniška dela,
6. oprema ceste.

C) Deviacija 10-3, 1-11a: Vodole–Dra-
gučova II: od km 0+000 do km 0+735:

1. preddela,
2. zemeljska dela in temeljenje,
3. voziščne konstrukcije,
4. odvodnjavanje,
5. gradbena dela in obrtniška dela,
6. oprema ceste.

D) Regulacija Vodolskega potoka.
E) Tuje storitve:

1. javna razsvetljava:
– deviacija 10-3, 1-23: Maribor–Ma-

lečnik;
2. križanja elektroenergetskih NN vo-

dov 230/400V;
3. CATV omrežje;
4. TK omrežje:
– deviacija 10-3, 11a; Vodole–Dra-

gučova II,
– deviacija 10-3, 1-23; Maribor–Ma-

lečnik;
5. vodovod:
– deviacija 10-3, 11a; Vodole–Dra-

gučova II,
– deviacija 10-3, 1-23; Maribor–Ma-

lečnik.
F) Podporni zidovi:

1. podporni zid “1“ na deviaciji 10-3,
1-11a,

2. podporni zid “2“ na deviaciji 10-3,
1-11a,

3. podporni zid “3“ na deviaciji 10-3,
1-11a,

4. podporni zid “Veliki zid“ na deviaci-
ji 10-3, 1-23,
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5. podporni zid “Mali zid“ na deviaciji
10-3, 1-23.

G) Prepusti:
1. prepust 10-3, 5-12: čez Vodolski

potok na deviaciji 10-3, 1-23,
2. prepust 10-3, 5-13: čez Vodolski

potok na deviaciji 10-3, 1-11a,
3. prepust 10-3, 5-14: čez Vodolski

potok na deviaciji 10-3, 1-11a,
4. prepust 10-3, 5-15: čez Vodolski

potok na deviaciji 10-3, 1-11a.
Ocenjena vrednost celote je:

620,000.000 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: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
vključena je izdelava projektno-tehnične do-
kumentacije faze PID za vsa izvedena dela.

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je december 2000, rok dokončanja del
je 9 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
soba 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubi-
nič, dipl. inž., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 1. 9. 2000 do 18. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104), ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

V razpisnem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 10. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za odsek AC Pesnica–Slivnica, pododsek
Zrkovska cesta–priključek Pesnica od km
10+847 do km 17+150: gradnja deviacije
10-3, 1-11a, deviacije 10-3, 1-23 in devia-
cije 10-3, 1-23a“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 10. 2000
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika
dvorana v prvem nadstropju.

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

vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 18,600.000 SIT, z veljav-
nostjo 121 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz lastnih sredstev Dru-
žbe za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS, d.d.

Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavni del razpisne do-
kumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje
sposobnosti, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Strokovne informacije posreduje: Dru-
žba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Nad-
zor Maribor, kontaktna oseba: Gregor Fic-
ko, univ. dipl. inž. grad., tel. 02/605-99-61,
faks 02/605-99-71.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 678/2000 Ob-34643
1. Naročnik poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 068-3885-181.

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

3. Kraj izvedbe del: Prevole, p. Hinje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost del: izgradnja telo-
vadnice pri Osnovni šoli Prevole, predvide-
na vrednost vseh del je 100,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
20. 10. 2000 in dokončanje del 1. 7.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, tel. 068-3885-190, faks:
068-3885-181, kontaktna oseba Dare
Pucelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000, do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141 pri APP Novo mesto z
oznako “Razpisna dokumentacija za grad-
njo telovadnice pri Osnovni šoli Prevole“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom “Po-
nudba – OŠ Prevole – izgradnja telovadni-
ce – ne odpiraj!“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 11. uri, Občina Žužem-
berk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, sej-
na soba.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

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

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu.

Občina Žužemberk

Št. 110-04-8/00 Ob-34651
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-10 Dom-
žale-Trzin.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornega sloja na ce-
sti G 10, odsek 294 (Domžale-Črnuče).

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
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi
izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 15 delovnih dneh po skle-
nitvi 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 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
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(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 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 G 10, od-
sek 294 (Domžale-Črnuče).“ - S.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi 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 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. 110-04-8/00 Ob-34653
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 R1-229 Ro-
goznica-Senarska, R1-229 Ptuj-Rogoznica,
R3-710 Maribor-Vurberk-Ptuj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izdelava zapornih slojev na cesti
R3 710 in R1 229.

Ocenjena vrednost vseh del:
75,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost delov, ki se bodo
morda oddajali posamično:

– 25,000.000 SIT cesta R1-229 Rogoz-
nica-Senarska,

– 16,000.000 SIT cesta R1-229 Rogoz-
nica-Senarska,

– 27,000.000 SIT R3-710 Maribor-Vur-
berk-Ptuj,

– 7,000.000 SIT R1-229 Ptuj-Rogoznica.
(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:

– sklop: stacionaža 1.900 dolžina
2.200 m,

– sklop: stacionaža 8.600 dolžina
1.400 m,

– sklop: stacionaža 14.700 dolžina
1.700 m,

– sklop: stacionaža 1.575 dolžina
390 m.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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: 2. 10. 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 G3 odsek
324.“ - A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 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 fi-
nancira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo 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 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. 110-04-8/00 Ob-34654
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 R3-701 Pe-
sek-Rogla-Zeče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova ceste R3-701 odsek
1430 od km 3+000 do km 4+500 Pa-
deški vrh-Boharina.

Ocenjena vrednost vseh del:
90,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(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 29. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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: 2. 10. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
obnovo ceste R3-701 odsek 1430 od km
3+000 do km 4+500 Padeški vrh-Bohari-
na.“ - I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko 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:
4. 2. 2000.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 110-04-8/00 Ob-34655
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-5 Rimske
Toplice-Zidani most.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija plazu na cesti
G1-5/0330 Rimske Toplice v km 0.420.

Ocenjena vrednost vseh del:
70,000.000 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 10 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 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kon-
taktna 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: 2. 10. 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
sanacijo plazu na cesti G1-5/0330 Rimske
Toplice v km 0.420.“ - A.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 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 fi-
nancira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo 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

Ob-34745
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Tolmin, Ulica Padlih bor-
cev 2, Tolmin, tel. 05/381-95-00, faks
05/381-95-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Tolmin.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote: podporni
zidovi na krajevni cesti Podbrdo–Trtnik.

Ocenjena vrednost del: 45,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajanje del je
vezano na program popotresne obnove.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Občini Tolmin na Oddelku za
okolje in prostor pri Kseniji Kikl ali Ljubu
Mrakiču.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 9. 2000 do
11. 9. 2000.

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

predložiti ponudbo: do 18. 9. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Tolmin, Ulica Pa-
dlih borcev 2, po pošti ali v tajništvo Občine
Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 2000 ob
12. uri v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Tolmin, odpiranje vodi Mra-
kič Ljubo, Občina Tolmin, Ulica Padlih bor-
cev 2, Tolmin, tel. 05/381-95-00, faks
05/381-95-33.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
30 dni od odpiranja ponudb.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpi-
ranju.

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

16., 17., 18.
Občina Tolmin

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Ob-34476
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana, telefon
061/160-19-52, telefaks 061/160-19-53.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: najem poslovno-medicin-
skih prostorov v okvirni skupni neto po-
vršini ca. 480 m2, orientacijska vrednost
naročila – mesečna najemnina 2.500
SIT/m2.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana (vzhodni del
centra ali zahodni del Most, čim bližje loka-
ciji Kliničnega centra).

5. (a), (b), (c)

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvidoma 5 let od
podpisa pogodbe (z možnostjo podaljšanja).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdrav-
stvo, Sektor za investicije, Dunajska cesta
105, telefon 061/160-19-52, telefaks
061/160-19-53.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni od dneva
objave tega razpisa, vsak delovni dan od
10. do 14. ure.

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

10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi razpi-
sa oziroma prvi naslednji delovni dan, če je
30. dan dela prost, do 10. ure, izročeno –
sprejeto v vložišču vložnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, Ljubljana, z obvezno označbo: “Javni raz-
pis za najem poslovno – medicinskih pro-
storov. Ne odpiraj, ponudba.“ in z navedbo
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na zadnji dan, ki je določen za predložitev
ponudb, ob 12. uri, v sejni sobi Sektorja za
investicije Ministrstva za zdravstvo, Dunaj-
ska cesta 105, I. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelo-
vanje na javnem odpiranju, ponudniki – fi-
zične osebe pa morajo komisiji izročiti na
vpogled dokument s fotografijo, ki ga je iz-
dal državni organ.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija oziroma potrdilo o polo-
gu, vplačanem na žiro račun št.
50100-630-000-6010014 – izvrševanje
proračuna RS investicije – Ministrstvo za
zdravstvo, v višini 5% od celotne orientacij-
ske vrednosti javnega naročila, z veljav-
nostjo do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo, pogodbo in ustreznimi finan-
čnimi predpisi, ki urejajo izplačila iz sred-
stev državnega proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: najemna pogodba, ki
jo mora predhodno potrditi Vlada Republike
Slovenije.

15. 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 izkazati obstoj pravnega te-
melja (npr. lastninska pravica), na podlagi
katerega lahko ponujene prostore odda na-
ročniku v najem, in ustrezna dokazila o tem
priložiti ponudbi.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot
opredeljena v razpisni dokumentaciji in si-
cer cena (do 86 točk), lokacijska ustrez-
nost (do 28 točk), ustrezna velikost prosto-
rov (do 14 točk), funkcionalna enotnost in
ustreznost prostorov (do 10 točk), finalna
obdelava prostorov (do 8 točk), opremlje-
nost z instalacijami (do 10 točk), količina in
kvaliteta pisarniške opreme (do 6 točk), za-
gotovljeno upravljanje objekta (do 10 točk).

18., 19., 20.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 403-183-2/00 Ob-34491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256
Juršinci, tel.: 758-214, faks: 758-246.

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: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Juršinci, za šol-
sko leto 2000/2001, orientacijska vred-
nost naročila 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Juršinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97,
39/00), odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti po
posameznih storitvah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje  naročila  ali  datum  pričet-
ka in dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001, pričetek 1. 10. 2000, zaklju-
ček 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci,
kontaktna oseba Igor Ketiš (ob dvigu pred-
ložiti dokazilo o plačilu za razpisno doku-
mentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 22. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 3.000 SIT, na žiro račun Občine
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Juršinci, št.: 52400-630-20743, z name-
nom nakazila: javni razpis - šolski prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2000,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci
3/b, 2256 Juršinci. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - ponudba za šolske prevoze” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2000, ob 13. uri, Občina Juršinci,
Juršinci 3/b.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celoletno fiksne in vključujejo da-
vek na dodano vrednost. 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 od dneva prejema računa.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti - umakniti ponudbe po izte-
ku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 5 dni od odpiranja ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 17. 7. 2000.
Občina Juršinci

Št. 640-28/2000 Ob-34498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.

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: prevoz šolskih otrok na
območju Občine Ormož za šolsko leto
2000/2001; a) 35,000.000 SIT, b)
2,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) prevoz šolskih otrok na območju
Občine Ormož za OŠ Ormož, Miklavž, Sre-
dišče, Velika Nedelja, Tomaž in Stanka Vra-
za Ormož,

b) prevoz šolskih otrok na območju
Občine Ormož za OŠ Ivanjkovci.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 2. 10. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 30 dni od izstavi-
tve 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 10. 2000.

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

– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji do 4 km: 10%,

– ponudbena cena za prevoz učencev,
ki se vozijo v šolo na razdalji nad 4 km:
70%,

– ponudbena cena za prevoženi km za
prevoze, ki jih naroči naročnik izven razpi-
sanih relacij: 10%,

– starost prevoznih sredstev: 10%.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 14. 7. 2000 pod št.
63-64/2000.

Občina Ormož

Ob-34516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 066/63-95-728.

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: storitev-premoženjska za-
varovanja.

Ocenjena vrednost naročila z davkom je
5,740.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: subjekti po zakonu o zavaroval-
nicah.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zavarovalnicah, ZOR in ZOZP.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za različne sklope posamično ali za vse
sklope skupaj kot celoto, in sicer:

I. sklop: požarno zavarovanje; orientacij-
ska vrednost: 500.000 SIT,

II. sklop: strojelomno zavarovanje; orien-
tacijska vrednost: 1,000.000 SIT,

III. sklop: vlomsko zavarovanje; orienta-
cijska vrednost: 50.000 SIT,

IV. sklop: zavarovanje računalnikov; ori-
entacijska vrednost: 100.000 SIT,

V. sklop: zavarovanje stekla; orientacij-
ska vrednost: 70.000 SIT,

VI. sklop: zavarovanje posevkov in nasa-
dov; orientacijska vrednost: 20.000 SIT,

VII. sklop: zavarovanje vozil; orientacij-
ska vrednost: 3,000.000 SIT,

VIII. sklop: zavarovanje odgovornosti na-
ročnika; orientacijska vrednost: 1,000.000
SIT.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so možne samo poleg osnovne ponudbe
po razpisnih pogojih.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja, predvidoma od 1. 1.
2001 dalje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 12. 9. 2000 za
11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l. na številko 51400-601-10953
pri Agenciji za plačilni promet Koper, nave-
sti davčno številko in če je ponudnik davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 9. 2000
ob 12. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., sejna soba, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: garancija za resnost ponudbe: veljav-
nost do datuma 21. 11. 2000 (velja za vse
ponudnike), garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del (velja samo za izbranega po-
nudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
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ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v po-
godbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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

a) registracijo podjetja in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti oziroma dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za odpravlja-
nje zavarovalnih poslov,

b) razne izjave, ki so priložene razpi-
sni dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz davkov, taks in dru-
gih dajatev, BON 2,

d) bilanco stanja na dan 31. 12. 1999
in uspeha za čas od 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999,

e) kopijo potrdila, da je ponudnik dav-
čni zavezanec,

f) izjavo, da ima urejeno pozavarova-
nje z navedbo pozavarovalnice ter

g) zavarovalne pogoje za ponujene vr-
ste (sklope) zavarovanj.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 22. 9. 2000
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, promptnost reševanja škod,
reference in celovitost ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 1.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 125-5/00 Ob-34542
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 061/300-51-60 in Center RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, tel. 061/186-42-00.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba Festivala vzgoje
in izobraževanja v letu 2001.

Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT. Naročnika financirata jav-
no naročilo v višini 57% od ponudbene ce-
ne, vendar največ 16,000.000 SIT. Ostala
sredstva za izvedbo javnega naročila si pri-
dobi ponudnik s prodajo komercialnih stori-
tev, vstopnine, sponzorstva, in drugih virov.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: javno naročilo se izvaja v skladu z zako-
nom o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za iz-
vedbo storitve, ki izhaja iz razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudbo je možno oblikovati le
za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: Festival vzgoje in izo-
braževanja v letu 2001 mora biti izveden v
terminu od 10. do 13. 4. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
dvigne razpisno dokumentacijo: Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, soba
303/III, Nataša Malovrh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 9. 2000
do 18. 9. 2000 vsak delovni dan od 9. do
11. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 21.9. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Center RS za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, tel.
061/186-42-00 v tajništvu, 3. nadstropje.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika pri kate-
rem se oddajo ponudbe in oznaka “Ne od-
piraj - ponudba - FVI ‘2001”, na hrbtni strani
ovojnice pa mora biti naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 10. uri v prostorih Centra
RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva
66, Ljubljana, sejna soba/III. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vre-
dnosti 1 % vrednosti naročila z veljavnostjo
45 dni od odpiranja ponudb in bančna ga-
rancija za dobro izvedbo posla v višini 10 %
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: ponudnik lahko nastopa v
ponudbi s podizvajalci, ki jih mora navesti v
razpisni dokumentaciji.

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 javni razpis za izvedbo Festivala vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji se lahko
prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno informacijsko
tehnologijo za opravljanje dejavnosti s po-
dročja javnega razpisa (računalniška in ko-
munikacijska oprema, dostop do omrežja
Internet),

– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane strokovne sodelavce s področja
javnega razpisa,

– vsaj tri leta opravljajo dejavnosti na po-
dročju organizacije izobraževalno-sejemske
dejavnosti.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 9. 2000.

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

Elementi za ocenitev Točke Teža
ele-

menta

Kvaliteta baze podatkov
prijavljenih za sodelovanje
na FVI *2000 0 – 2 2 %

Kvaliteta obveščanja
sodelujočih na FVI *2000 0 – 2 2 %

Kvaliteta zagotavljanja
pogojev za delo teles

FVI *2000 0 – 2 2 %
Reference ponudnika

in reference podizvajalcev 0 – 10 15 %
Kvaliteta dvoran

z zahtevano opremo 0 – 6 6 %
Kvaliteta opremljenega

razstavnega prostora 0 – 6 6 %
Kvaliteta prostorov

za spremljajoče 0 – 6 6 %
Kvaliteta prostora

za športne prireditve 0 – 6 6 %
Kvaliteta celostne

podobe FVI ‘2000
in marketinga 0 – 6 6 %

Kvaliteta ponujene
prehrane za udeležence 0 – 6 6 %

Sodelovanje in ponudba
mesta, kjer bo prireditev
potekala 0 – 8 8 %

Cena 0 – 30 30 %
Dodatne ugodnosti

za naročnika in rok plačila 0 – 5 5 %

18. Druge informacije o naročilu: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to na-

ročilo je bil objavljen dne 7. 7. 2000,
Ob-31609.

Zavod RS za šolstvo
Center RS za poklicno izobraževanje

Ob-34569
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev (18. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis: fotokopiranje
in razmnoževanje.

Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Ma-
ribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 9. 2000, (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo fotokopiranje in razmnože-
vanje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 25. 9. 2000,
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice-Mala konferenčna predavalnica.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni
rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno jano na-
ročilo:

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 o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

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

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna 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 od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

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

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

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

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

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

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

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
storitev;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da bo storitve opravljal v prostorih
bolnišnice (letna najemnina znaša skupaj z
DDV 364.140 SIT in obratovalni stroški sku-
paj z DDV 364.140. SIT);

9. da bo delovni čas od 7. ali do 15.
ure, vsak delovni dan

..16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do vključno
26. 9. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: poten-
cialni ponudniki lahko zahtevajo informacije
o razpisanih vrstah in količinah storitev od
Skupine za javna naročila (telefon
02/321-25-62 in 321-25-04), katera bo
le-ta posredovala po pošti.

19., 20.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-34570
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev (18. člen ZJN).

(a) Vrsta storitve in opis: varovanje pre-
moženja.

(b) Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000, (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Varovanje premoženja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 2. 10. 2000,
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice-Mala konferenčna predavalnica.

12. Znesek, vrsta in trajanje spremenlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: 1,000.000
SIT, bančna garancija za resnost ponudbe, z
veljavnostjo do 31. 12. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni
rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno jano na-
ročilo:

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 o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

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

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna 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 od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
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– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

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

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

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

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

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

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

6. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

7. da bo storitve opravljal 24 ur na
dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji;

8. da bosta storitve opravljala dva iz-
vajalca 24 ur na dan in en izvajalec 16 ur na
dan (popoldne in ponoči);

9. da so izvajalci strokovno usposob-
ljeni po zakonu o zasebnem varovanju in
obveznem organiziranju službe varovanja
(Uradni list RS, št. 32/94);

10. da ima standardizirano poslova-
nje po mednarodno primerljivih kriterijih (ISO
9001);

11. da ima vsaj dvajset redno zapo-
slenih in primerno usposobljenih varnostni-
kov vpisanih v evidenco varnostnikov pri
Zbornici RS za zasebno varovanje;

12. da ima center za sprejem signa-
lov alarma z varovanega objekta, sistem
brezžičnih zvez med dežurnim centrom, var-
nostniki in intervencijskimi skupinami in si-
stem intervencijskega varovanja z mobilnimi
skupinami;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
do 31. 12. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10 % pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi pogodbe o izvajanju
storitev, zahteval.

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do vključno
3. 10. 2000.

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

17. Druge informacije o naročilu: po-
tencialni ponudniki lahko zahtevajo infor-
macije od Skupine za javna naročila (tel.
02/321-25-62 in 321-25-04).

18., 19.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-34571
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev (18. člen ZJN).

(a) Vrsta storitve in opis: prevozne sto-
ritve.

Ocenjena vrednost naročila:
14,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Ma-
ribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 18. 9. 2000, (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Prevozne storitve.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 9. 2000,
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000, ob 12. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice-Mala konferenčna predavalnica.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni
rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno jano na-
ročilo:

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 o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

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

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost, potrdilo ne sme biti starejše od

30 dni (na dan določen za odpiranje po-
nudb);

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 od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

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

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

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

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
storitev;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da ima vsaj 5 avtobusov s 45 se-
deži;

9. da bo storitve opravljal vse dni v
letu pod enakimi pogoji;

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do vključno
19. 9. 2000.

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

17. Druge informacije o naročilu: po-
tencialni ponudniki lahko zahtevajo infor-
macije o razpisanih vrstah in količinah sto-
ritev od Skupine za javna naročila (tel.
02/321-25-62 in 321-25-04), katera bo
le-ta posredovala po pošti.

18., 19.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-34617
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala
ulica 5, p.p. 234, 1000 Ljubljana, tel.
1/300-88-11, faks 1/43-18-332.

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: dobava in montaža opre-
me kuhinj (29), informativna ocenjena vre-
dnost naročila je 9,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: objekt varovanih stano-
vanj, Logatec, Gubčeva ulica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
v skladu z navodili razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo se oddaja v celoti.

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: predviden pričetek del
je december 2000, dokončanje del marec
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, p.p.
234, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Ro-
bert Peternelj in Zdenka Novak Nose, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dne 26. 9.
2000, vsak delovni dan od 8. do 11. ure na
sedežu naročnika pri kontaktnih osebah.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije skupaj z DDV znaša
8.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na
ŽR 50101-601-0245312 in navesti namen
nakazila - za razpisno dokumentacijo
LOG-RD-18/00-ZC.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 27. 9.
2000 do 9. ure na sedežu naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Stanovanjski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, p.p. 234, 1000 Ljub-
ljana. Prijava ponudnika mora biti oddana
tako kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. 9. 2000 ob 10. uri v sobi št. 12
Stanovanjskega sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Mala ulica 5/6nd,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 900.000 SIT z ve-
ljavnostjo do 10. 12. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik naroči-
lo v celoti financira iz lastnih sredstev. Po-
goji plačevanja so opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture), z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti do-
kumentacijo, določeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 9. 2000
po 9. uri. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference. Način uporabe meril
in teža posameznega merila je razviden iz
razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 7 dni pred rokom
za oddajo ponudb.

Stanovanjski sklad
pokojninskega in invalidskega

zavarovanja, d.o.o.

Št. 110-1/00 Ob-34634
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja zemljišč za potrebe rekon-
strukcije Mariborske ceste v Celju, III.
etapa.

Ocenjena vrednost: 6,855.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje–magistrala sever

– rekonstrukcija Mariborske ceste.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
6 mesecih po podpisu pogodbe, oziroma
po prejemu ustrezne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu: Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, soba 104/I, kontaktna oseba je Marja-
na Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 22. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 9. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za potrebe rekonstrukcije Mariborske ceste
v Celju, III. etapa“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 205.650 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Šalamun,
univ. dipl. prav., Družba za državne ceste,
d.o.o., Maribor, telefon: 062/224-559,
faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 313/00 Ob-34642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zgodovinski arhiv v Ptuju, Muzejski
trg 1, 2250 Ptuj, faks 01/787-97-40.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: rekonstrukcija kotlovnice
na zemeljski plin v vrednosti ca.
5,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ptuj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
18. člen ZJN (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka 15 dni
po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zgo-
dovinski arhiv v Ptuju, Muzejski trg 1, 2250
Ptuj, direktor Ivan Lovrenčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8 dni po tej objavi.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 20 dni po tej
objavi.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zgodovinski arhiv v Ptuju,
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, “Za rekonstruk-
cijo kotlovnice”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3 dni po zaključku razpisnega roka.

12., 13., 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:
status po zakonu o gospodarskih družbah.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): da.
18., 19., 20.

Zgodovinski arhiv, p.o., Ptuj

Št. 110-04-8/00 Ob-34652
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta storitve in opis: študija lokacij
parkirnih mest za izločanje vozil za pre-
voz nevarnega blaga na območju Repu-
blike Slovenije.

Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H, G in R ceste.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 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
študijo lokacij parkirnih mest za izločanje
vozil za prevoz nevarnega blaga na obmo-
čju Republike Slovenije.“ - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudni-

kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom

za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

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

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 350-90/99 Ob-34662
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, Litija, tel.
01/89-81-211, faks 01/89-83-835.

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 sprememb in do-
polnitev dolgoročnega in družbenega
plana Občine Litija za obdobje 1986 –
90 – 2000. Ocenjena vrednost storitve z
DDV znaša 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Litija.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: v skladu z 69. členom zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegih v prostor.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
urejanju prostora, zakon o urejanju naselij
in drugih posegih v prostor, zakon o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju, Navodilo o vsebini in metodologiji
izdelave prostorskih strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Ur. l. SRS, št. 20/85).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo del: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del je
po podpisu pogodbe, datum dokončanja
del november 2001; dela se bodo opravlja-
la v skladu z predloženim terminskim pla-
nom ponudnika.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo, Jerebova 14, Litija.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 3.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
Občine Litija št. 50150-630-810316 – pro-
račun Občine Litija – Javni razpis za spre-
membe in dopolnitve dolgoročnega in dru-
žbenega plana.

Ponudnik mora obvezno navesti svojo
davčno številko.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2000 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo Občine Litija, Je-
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Zbiranje ponudb

Št. 2000 Ob-34513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, telefaksa: Občina Žetale, Žetale 1,
2287 Žetale, tel. 02/765-30-10,
02/769-572.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: 3. člen ZJN z zbiranjem ponudb.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šoloobveznih
otrok v Občini Žetale za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, orientacijska vrednost celot-
nega naročila znaša 24.000 SIT za šolski
dan.

3. Kraj izvedbe: Območje Občina Žetale.
4. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo
za dejavnost registrirani prevozniki s svojimi
ali najetimi vozili in licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo noročilo: navedeno
v razpisni dokumentaciji.

(c)
5. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

rebova 14, 1270 Litija, soba 44, drugo
nadstropje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom na naslovni strani: “Ne
odpiraj – javni razpis ponudba - Spremem-
be in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in družbenega plana Občine Litija
za obdobje 1986 – 90 – 2000.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
den popoln naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 v prostorih Občine Litija, Jere-
bova 14, Litija ob 12. uri, v sobi št. 47
(velika sejna soba).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvedla v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobljenosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bodo priznana sposo-
bnost: na razpis se lahko prijavijo osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje: ponudnik mo-
ra imeti veljavno registracijo, strokovne ka-
dre in odločbo o opravljanju dejavnosti.

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

17. Druge informacije o naročilu: more-
bitne informacije posreduje Oven Kati, Od-
delek za gospodarsko infrastrukturo.

18., 19., 20.
Občina Litija

za del storitev: ponudniki morajo predložiti
ponudbe za vse razpisane relacije, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji-celostno
ponudbo.

6. (a) Kje je potrebno, spremenljivost
ali nespremenljivost variant: ponudbe za
posamezne relacije prevoza ne bodo upoš-
tevane.

(b)
7. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 2000
do junija 2004, vse šolske dni po kolendar-
ju za šolsko leto.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tel.
765-30-10.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 10 dni od te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20 dni od te objave do
ure (všteti so prvi in zadnji dan).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1,
2287 Žetale.

Zapečatena kuverta s ponudbo mora biti
jasno označena z napisom: “Ne odpiraj! Po-
nudba šolski prevozi“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja. Nepravilno
opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja.

10. Datum in čas odpiranja ponudb: 21.
dan od te objave v prostorih Občine Žetale
– županova pisarna.

11. Znesek vrsta in trajanje, veljavnosti
spremenljivih 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 do 30. 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. člen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: (21. člen ZJN): po-
nudbena cena, reference ponudnika na ena-
kih že opravljenih storitvah v preteklem letu,
plačilni pogoji, ostale ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo informavije v zvezi z
naročilom na Občini Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale, telefon: 02/765-30-10.

19., 20
Občina Žetale

Št. 352-07/98-03/2 Ob-34609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32A,
2322 Majšperk, tel. 062/795-08-31, faks
062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va mrliške vežice na Ptujski Gori, vre-
dnost 10,000.000 SIT. Predvideni čas
gradnje september, oktober 2000.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 25. 9.
2000 in zaključek 25. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Majšperk, Marjan Gorčenko, Majšperk
32A, 2322 Majšperk, tel. 062/795-08-30,
faks 062/794-422.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman – predložitev potr-
dila o plačilu 5.000 SIT na ŽR
52400-630-20764, sklic 00233, davčna
številka 11993197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Majšperk, Maj-
šperk 32 A, 2322 Majšperk, z navedbo
“Ponudba za mrliško vežico Ptujska Gora –
ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32 A,  2322  Majšperk,  v  sobi
št. 20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 500.000 SIT z
veljavnostjo 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Majšperk pri Marjanu Gorčen-
ku, tel. 062/795-08-30.

17. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od odpiranja ponudb. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

18.
Občina Majšperk
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 900-11/2000 Ob-34407
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Euro Design Apače, d.o.o.,
Apače 1, 9253 Apače.

6. (a) Kraj dobave: Sv. Tomaž.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za OŠ Tomaž.

7. Pogodbena vrednost: 11,704.412,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,274.206 SIT, 10,993.838,76 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000.

Občina Ormož

Št. 20/2000 Ob-34443
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je cenovno na-
jugodnejši za oba sklopa, edini ima certifici-
rano poslovanje in dosega najvišja seštevka
ponderjev po posameznih sklopih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Polje 10,
1410 Zagorje.

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

trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala, računalniškega papirja in raču-
nalniškega pribora.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT - z odložnim pogojem.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,267.506,79 SIT, 7,273.228,41 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32559.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 705/00 Ob-34445
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni

inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec izbran po kriterijih iz
javnega razpisa, prevladal kriterij tehnične
ustreznosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marax, d.o.o., Tivolska c.
50, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Večna pot
111.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: laserski doppler vibrome-
ter.

7. Pogodbena vrednost: 6,373.499,85
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,615.919,40 SIT, 6,373.499,85 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri iz-
biri izvajalca je strokovna komisija izbrala
konfiguracijo opreme, ki najbolj odgovarja
izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela za
katero se oprema nabavlja.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28087, ter po neuspelem javnem razpi-
su ponovno objavljen v Uradnem listu RS,
št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, pod številko
552/00, Ob-31472.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-34475
1. Naročnik, poštni naslov: Center za

usposabljanje, delo in varstvo Črna na Ko-
roškem, Center 144, 2393 Črna na Ko-
roškem, tel. 02/870-4020.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega naro-
čila - 5 točk,

– lastna proizvodnja - 4 točke,
– posebne ugodnosti - 3 točke,
– plačilni roki - 3 točke,
– celovitost opisa - 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Petrol Slovenska naftna družba, d.d.,

Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63,

1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301

Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, 2000 Maribor,
– Mesarija Lečnik, Trg svobode 4, 2390

Ravne na Koroškem,

– Jurmes, d.d., c. Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj,

– Kras mesnopredelovalna ind., d.d.,
Mirka Pirca 4, 6210 Sežana,

– Košaki Tovarna mesnih izdelkov, d.d.,
Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor,

– Koroške pekarne, d.d., Koroška c. 2,
2370 Dravograd,

– Pekarna Zorman, Zoran Zorman, s.p.,
Celjska c. 48/b, 2380 Slovenj Gradec,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
Lesce,

– Don Donat’s, Jožefa Komar, Stržovo
10, 2393 Mežica,

– Povrtnina Maribor, Tržaška c. 33,
2000 Maribor,

– Zgornjesavinjska kmetijska zadruga
Mozirje, Cesta na Lepo njivo 2, 3330 Mo-
zirje,

– Koroška trgovina, trgovina in storitve,
d.d., Partizanska ul. 2, 2360 Radlje ob Dra-
vi,

– ERA, d.d., TE Živila, Prešernova 10,
3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Center za usposab-
ljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
Center 144, 2393 Črna na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava kuril-
nega olja in živil.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000
SIT na leto.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo je
bilo oddano po delih podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kurilno olje: 16,246.845 SIT,

16,143.334,50 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 7,592.446,59

SIT, 6,920.932,76 SIT,
– sveže meso: 7,482.740 SIT,

7,094.828 SIT,
– sveže ribe: 400.040 SIT,
– piščančje in puranje meso: 3,294.148

SIT, 2,586.820 SIT,
– izdelki iz mesa: 5,845.867,20 SIT,

5,234.300 SIT,
– kruh in pekovski izdelki:

4,229.124,40 SIT, 4,032.755 SIT,
– krofi in slaščice: 864.350 SIT,

414.822 SIT,
– sveže sadje in zelenjava:

8,353.929,60 SIT, 7,284.510 SIT,
– zmrznjena zelenjava in izdelki:

1,172.683,30 SIT, 1,069.963,60 SIT,
– jajca: 908.000 SIT, 759.996 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

13,034.977,40 SIT, 12,236.841,58 SIT,
– brezalkoholne pijače: 1,604.113 SIT,

1,361.264 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-25777.

Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem
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Št. 11/2-75/2000 Ob-34501
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel sklep, da se
postopek oddaje javnega naročila v celoti
razveljavi.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava službenih vozil I za
potrebe Telekom Slovenije, d.d.: A – li-
muzinski kombi, B – limuzinski kombi –
tovorni.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27751.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 261/23 Ob-34664
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika z dne 20. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, vzdrževanje
opreme, plačilni pogoji, zagotovljen servis z
naslovom servisa, rok izvedbe del po popi-
su, reference pri sorodnih delih, garancijski
rok, možnost dograjevanja in dopolnitev po-
nujene opreme, odzivni čas za odpravo na-
pak, morebitne druge ugodnosti ponudni-
ka, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telmont, d.o.o., Ulica
15. maja 10b, Koper.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža telefon-
ske centrale.

7. Pogodbena vrednost: 13,793.721,30
SIT brez vključenega DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,699.955 SIT, 13,793.721,30 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-30208.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 402 Ob-34645
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Ljubljana, Jamova c. 2.

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

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, cena, datum dobave z montažo in pre-
izkusom delovanja, poprodajne storitve in
tehnična pomoč, garancijska doba, obvez-
nosti v zvezi z rezervnimi deli, garancijsko
vzdrževanje, reference za opremo in proiz-
vajalca, reference za ponudnika, reference
za servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes oprema, d.o.o., Ko-
lodvorska 7, 1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: servohidravlični preizkuše-
valni sistem kapacitete 100 kN.

7. Pogodbena vrednost: 24,010.578,71
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3, ena nepo-

polna.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo

in geodezijo

Št. 712/00 Ob-34512
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni in-

štitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec izbran predvsem po kri-
teriju cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnooptika Smolnikar,
d.o.o., Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Večna pot
111.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: fluorescentni mikroskop pri-
pravljen za obdelavo slik.

7. Pogodbena vrednost: 11,434.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,072.291 SIT, 16,076.607 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri iz-
biri izvajalca je strokovna komisija izbrala
konfiguracijo opreme, ki se po ceni najbolj
približuje planiranim in odobrenim sred-
stvom za nabavo, ter tehničnim zahtevam za
izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela za
katero se oprema nabavlja.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 59, z dne
30. 6. 2000, Ob-31123.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-34546
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
2000 Maribor.

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

jalca brez omejitev za dobavo pisarniškega
materiala.

3. Datum izbire: 12. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Državna založba Slovenije,
Ljubljana, Mali trg 6, Mladinska knjiga Biro-
oprema Ljubljana, Dunajska c. 121.

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

bno dobaviti: pisarniški material po sklo-
pih ali v celoti.

7. Pogodbena vrednost: 14,438.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,975.843,10 SIT, 13,070.772,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27697.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Ob-34547
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 22. 6. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Katronik Orehova vas, Bi-
rostroj Maribor.

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

bno dobaviti:
– 18 kom. računalnikov Compaq

DPEP,
– 5 kom. osebnih računalnikov LCD,
– 3 kom. prenosnih računalnikov,
– 16 kom. tiskalnikov.
7. Pogodbena vrednost: 13,521.316,44

SIT računalniki, 4,007.818,85 SIT tiskalniki.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,910.669,35 SIT, 14,646.559,30
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27698.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Št. 0501/48-3-308/78-00 Ob-34524
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 24. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 8 ve-
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ljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb, od katerih so bile na
javnem odpiranju ponudb zaradi nepopol-
nosti izločene 4 ponudbe. Pri ocenjevanju
drugih ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji, ter
izbral najugodnejše ponudnike, kot je nave-
deno v 5. točki te objave. Za sklop 1 –
elektromaterial je po pregledu ponudb osta-
la popolna samo ena ponudba, zato javni
razpis za ta sklop v skladu z 41. členom
ZJN ni uspel in se v skladu z istim členom
ZJN ponovi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklop 2 (svetlobni viri, svetila in
predstikalne naprave): Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3 (baterijski vložki): Delko,
d.o.o., Šmartinska 150, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: lokacije posameznih
policijskih uprav na celotnem področju dr-
žave in lokacija Generalne policijske upra-
ve, Štefanova 2, Ljubljana.

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

– svetlobni viri, svetila in predstikal-
ne naprave,

– baterijski vložki.
7. Pogodbena vrednost:
– Elektronabava, d.d.: 4,982.287,24

SIT, z vključenim DDV (okvirna letna pogod-
bena vrednost),

– Delko, d.o.o.: 5,674.980,65 SIT, z
vključenim DDV (okvirna letna pogodbena
vrednost).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrana po-
nudnika ne nastopata s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 2: 5,044.840,96 SIT,

4,958.705,45 SIT,
– sklop 3: 9,547.960,81 SIT,

5,674.980,65 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. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30783.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-34616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280 Idrija, telefaks št. 05/37-72-237.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 2000, sklep o
oddaji javnega naročila.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila
Slovenija d.o.o. Celovška c. 182, Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Komunala d.o.o. Idri-
ja, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.

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

7. Pogodbena vrednost: 27,320.859
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5 (10 vari-

ant).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,181.672 SIT; 24,811.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS: Ur. l. RS, št. 63-64 z dne 14. 7.
2000, Ob-31958.

Komunala d.o.o. Idrija

Ob-34619
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice d.d., Kolodvorska 011,1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire 26. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta blaga, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tircom d.o.o., Dunajska
116, Ljubljana – blago po poz. 1, 2, 3, 5,
8, 9, 10, 11, 12.

– Krupp GfT, Kistlerhofstr. 152,
D-81379 Munchen – blago po poz. 6 in 7.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: Tircom d.o.o. – 9. poz.
drobnotirnega materiala,

Krupp GfT- 2. poz. drobnotirnega ma-
teriala.

7. Pogodbena vrednost: 
Tircom d.o.o.- 39,689.914,31 SIT.
Krupp GfT- 5,620.520,12 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Poz. 1: – najnižja: 9,743.696 SIT

– najvišja: 12,093.279,44 SIT
Poz. 2: – najnižja: 1,353.000 SIT

– najvišja: 1.700.745 SIT
Poz. 3: – najnižja: 38,172 SIT

– najvišja: 58.000 SIT
Poz. 5: – najnižja: 2,583.030 SIT

– najvišja: 2,964.280,60 SIT
Poz. 6: – najnižja: 447.853,60 SIT

– najvišja: 649.288 SIT
Poz. 7: – najnižja:4,663.766,30 SIT

– najvišja: 5,669.412,00 SIT
Poz. 8: – najnižja:7,087.333,05 SIT

– najvišja: 8,758.722,25 SIT
Poz. 9: – najnižja: 6,729.450 SIT

– najvišja: 7,885.535 SIT
Poz. 10: – najnižja: 10,059.661,71 SIT

– najvišja: 11,907.141,49 SIT
Poz. 11: – najnižja: 680.500 SIT

– najvišja: 766.400 SIT
Poz. 12: – najnižja: 453.586 SIT

– najvišja: 520.556 SIT
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
– blago po poz. 4. – javni razpis ni us-

pel, ker je bilo blago ponujeno s strani ene-
ga ponudnika. Na podlagi 55. in 56. člena
ZJN se za to blago pristopi k oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa z zbiranjem
ponudb,

– blago po poz. 16. – javni razpis ni
uspel, ker je bilo blago ponujeno s strani
enega ponudnika, ki se obravnava po
40. členu ZJN. Na podlagi 55. in 56. člena
ZJN se za to blago pristopi k oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa z zbiranjem
ponudb.

12.
13. Datum in številka objave razpisa: v

Uradnem listu RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000
Ob-28337.

14.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-34620
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice d.d., Kolodvorska 011,1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2000 .
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta blaga, reference.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ARCH d.o.o., Raka 35,
8274 Raka.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana .

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 207.352 kosov EVA pod-
ložnih plošč.

7. Pogodbena vrednost:
10,346.864,80 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11.611.712 SIT, 10,346.864,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 29 z
dne 31. 3. 2000,  Ob-24331.

14.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-34623
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran tisti, ki je izpolnjeval vse izločitvene
kriterije za popolnost ponudbe in vsem te-
hničnim parametrom ter je na podlagi po-
stavljenih meril zbral največje število točk
-merilo za izbiro sta bila ponudbena cena:
90% (točk) in garancijski rok: 10% (točk).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AICO, d.o.o., Bistriška 16,
1235 Radomlje.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: polavtomatski defibrila-
torji 8 kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,998.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,424.864 SIT, 6,998.400 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, pod št.
Ob-30646.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-34622
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran tisti, ki je ponudil najnižjo končno
vrednost ob izpolnjevanju vseh izločitvenih
kriterijev za popolnost ponudbe in vsem te-
hničnim parametrom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3,
3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: postelje za intenzivno ne-
go 34 kom.

7. Pogodbena vrednost: 32,440.018
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,723.314 SIT, 18,455.829 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42, z dne 19. 5. 2000, pod
št. Ob-27659.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 414-10-/00-74 Ob-34409
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mar-

kovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe in sposob-
nost ponudnika, ponudbena cena, referen-
ce za izvajanje tovrstnih prevozov, druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Certus Avtobusni promet,
d.d., Linhartova 22, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Markovci za

šolsko leto 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003.

7. Pogodbena vrednost: 12,893.126
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,893.126 SIT, 12,602.700 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31068.

Občina Markovci

Št. 414-05-23/00 Ob-34410
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Ki-
dričevo, tel. 062/79-90-610, faks
062/79-90-619.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
19. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): končna cena, plačilni pogoji in
reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o., Podjetje
za nizke gradnje, Svržnjakova 13, 2250
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela-novo-
gradnja in preplastitev občinskih cest.

7. Pogodbena vrednost: 29,053.567,38
SIT z obračunanim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalec
bo Cesta Varaždin, d.d., podružnica Or-
mož-Ptuj za asfalterska dela.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,669.012,40 SIT, 29,053.567,38
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: zah-
tevku za revizijo postopka je bilo ugodeno s
strani Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil.

12., 13.
Občina Kidričevo

Št. 351701.59798 Ob-34411
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovšči-
na.

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

3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbena
cena, strokovna usposobljenost, finančno
stanje, tehnična opremljenost, rok izvedbe,
fiksnost cen. Način uporabe meril je bil po-
dan v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont, d.o.o., Pot v Žapu-
že 9, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: III. faza rekonstrukci-

je Osnovne šole Lokavec - rekonstrukci-
ja strehe, izvedba mansarde, zamenja-
va oken in obnova fasade s protipotre-
sno vezjo.

7. Pogodbena vrednost: 40,366.143,37
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,201.714,30 SIT, 50,528.296,40
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-31149.

Občina Ajdovščina

Št. 11-6/182 Ob-34417
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4,
6000 Koper.

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): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz meril razpisnih pogojev, po-
leg tega pa ponuja najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: izvedba pripravljal-
nih del, zemeljskih del in kanalizacije za
»rekonstrukcijo kanalizacije št.13 v An-
karanu« in »rekonstrukcijo kanalizacije
št.108 v Ankaranu«.

7. Pogodbena vrednost: 41,449.116,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahteva-

nem roku je prispelo 6 veljavnih in 5 popol-
nih ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 46,290.224,10 SIT, 41,449.116,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 760/2000 Ob-34444
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Trg osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep naročnika št.
44/00 z dne 20. 7. 2000 o spremembi
izbire najugodnejšega ponudnika.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): skupna korist za naročnika na
podlagi ponujene cene in plačilnih pogojev.
Izbrani ponudnik je bil v ožji izbiri obravna-
van skupaj s ponudnikom PIL2 inženiring,
Brezje 1, 1290 Grosuplje. Oba ponudnika
sta ponudila najnižjo ceno, ostale ponudbe
so bile za več kot 20% višje in zato niso bile
obravnavane v ožji izbiri. Izbrani ponudnik je
ponudil za 4,2 % nižjo ceno in enake plačil-
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ne pogoje kot PIL2 inženiring. Glede na
merila, ki so bila objavljena v javnem razpi-
su, je pri izbiri treba dati 90% težo ponujeni
ceni, 10% pa plačilnim pogojem. Iz teh me-
ril izhaja, da je ponudba IGZ inženiringa na-
jugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGZ inženiring d.o.o., Laze
30a, 1353 Borovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova 5 parov sani-
tarij na Kemijskem inštitutu v Ljubljani,
Hajdrihova 19.

7. Pogodbena vrednost: 17,063.101,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,336.918,10 SIT, 17,063.101,70
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je bil izbran v zvezi z zahtevkom
za revizijo ponudnika IGZ inženiring d.o.o.,
Laze 30a, 1353 Borovnica, z dne 30. 6.
2000 in skladno z določbami prvega od-
stavka 42. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97 in 78/99) in po
opravljenem postopku na podlagi 16. člena
zakona o reviziji postopkov javnega naroča-
nja (ZRPJN: Uradni list RS, št. 78/99 in
90/99). Naročnik je tako s sklepom št.
44/2000 z dne 20. 7. 2000 o spremembi
izbire najugodnejšega ponudnika razveljavil
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika št.
44/2000 z dne 13.06.2000 ter na podlagi
objavljenih meril kot najugodnejšega ponud-
nika izbral zgoraj navedenega izbranega iz-
vajalca.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.l. RS,
št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, Ob-26777.

14.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo

Št. 351-06-64/99 Ob-34446
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
A. Vsa dela razen klimatizacije: odloču-

joči merili sta bili reference in cena.
B. Posamezna dela: slikopleskarska de-

la: javni razpis ni uspel, ker nobeden od
ponudnikov ni dosegel 70% in več od vseh
možnih točk.

B. Posamezna dela: krovska dela: javni
razpis ni uspel, ker nobeden od ponudnikov
ni dosegel 70% in več od vseh možnih točk.

B. Posamezna dela: kleparska dela: jav-
ni razpis ni uspel, ker nobeden od ponudni-
kov ni dosegel 70% in več od vseh možnih
točk.

B. Posamezna dela: strojnoinstalacijska
dela: javni razpis ni uspel, ker nobeden od

ponudnikov ni dosegel 70% in več od vseh
možnih točk.

C. Klimatizacija: javni razpis ni uspel, ker
nobeden od ponudnikov ni dosegel 70% in
več od vseh možnih točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A. Vsa dela razen tehničnega varovanja:
– Sortima, d.o.o., Koroška c. 118, 2000

Maribor,
– Adaptacije vzdrževanje, d.o.o., Lošca

54, 1360 Vrhnika,
– Anchi inženiring, d.o.o., Spodnja Brež-

nica 2, 2319 Poljčane,
– Pil 2 inženiring, d.o.o., Brezje 1, 1290

Grosuplje,
– GD Hrastnik, d.o.o., Dolska c. 9,

1430 Hrastnik.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvajanje investicij-
sko vzdrževalnih del na objektih, s kate-
rimi upravlja Servis skupnih služb vlade
Republike Slovenije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
A. Vsa dela razen tehničnega varovanja:

11.
B. Posamezna dela: slikopleskarska de-

la: 5.
B. Posamezna dela: krovska dela: 5.
B. Posamezna dela: kleparska dela: 5.
B. Posamezna dela: strojnoinstalacijska

dela: 7.
C. Klimatizacija: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A. Vsa dela razen tehničnega varovanja:

8,777.050 SIT, 5,140.085 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28366.

13.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 403-17;30;28/2000 Ob-34460
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Cesta m. Tita 78, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev:

1. obnova športnih igrišč (faza A - zu-
nanja in komunalna ureditev) Osnovne šole
Prežihovega Voranca na Jesenicah,

2. adaptacija strehe Kulturno-priredi-
tvenega centra (novi del) na Jesenicah, Trg
Toneta Čufarja 4,

3. gradnja objekta za fekalno postajo
in objekta za dehidracijo blata v sklopu ob-
stoječe Čistilne naprave Jesenice, Javor-
niško nabrežje 19.

3. Datum izbire:
1. 9. 6. 2000;
2. 14. 6. 2000;
3. 19. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

1. najugodnejša cena;
2. a) cena 60%, b) rok izvedbe 10%,

c) reference 20% in č) ponujena garancija
10%;

3. a) cena 80%, b) reference 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Kovinar Gradnje ST, d.o.o., Jese-
nice, Sp. Plavž 6, Jesenice;

2. Kern Izolacija, d.o.o., Radomlje,
Hudo, Hujska cesta 16, 1235 Radomlje;

3. IMP Promont Tehprom, d.o.o., Ce-
sta talcev 10, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

1. obnova športnih igrišč (faza A -
zunanja in komunalna ureditev) Osnov-
ne šole Prežihovega Voranca na Jeseni-
cah,

2. adaptacija strehe Kulturno-pri-
reditvenega centra (novi del) na Jeseni-
cah, Trg Tonega Čufarja 4,

3. gradnja objekta za fekalno po-
stajo in objekta za dehidracijo blata v
sklopu obstoječe Čistilne naprave Jese-
nice, Javorniško nabrežje 19.

7. Pogodbena vrednost:
1. 24,931.721,80 SIT;
2. 26,339.763,63 SIT;
3. 38,149.164,01 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. izbrani ponudnik nima podizvajal-
cev;

2. izbrani ponudnik nima podizvajal-
cev;

3. izbrani ponudnik ima dva podizva-
jalca, ki jima je oddal dela v vrednosti: a)
63% pogodbene vrednosti in b) 3,5% po-
godbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb:
1. 4 ponudbe;
2. 4 ponudbe;
3. 5 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 27,165.858,70 SIT in
1. 24,931.721,80 SIT;
2. 29,575.635 SIT in
1. 26,339.763,63 SIT;
3. 48,764.120,59 SIT in
1. 38,149.164,01 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37 z dne 5. 5. 2000.

Občina Jesenice

Št. 40310/0012/99 0700 10 Ob-34462
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca 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: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija telo-
vadnice ob OŠ Maksa Durjave, Ruška c.
14, Maribor - I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 9,241.899,62
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 9,008.913
SIT.
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,803.176,68 SIT, 9,241.899,62
SIT.

11.
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. 64 z dne 7. 7. 2000, Ob-31540.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 202-6/2000 Ob-34472
1. Naročnik, poštni naslov: Pomurske le-

karne, Murska Sobota, Kocljeva 2, 9000
Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik je izbran
na podlagi vrednotenja prispelih ponudb po
merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer:
ponudbena cena 45%, tehnična ocena po-
nudbe 55%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno
ponudniku PGP Projektiranje, gradbeništvo
in posredovanje Ljutomer, d.o.o., Or-
moška 3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prenovi lekarne
Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost: 30,376.729,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,092.483 SIT, 30,376.729,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000, Št.
202-4/2000.

Pomurske lekarne,
Murska Sobota

Št. 031-01/00-146 Ob-34473
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

zersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgor-
nje Jezersko.

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

3. Datum izbire: 19. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference, garancijski roki, rok izvedbe; iz-
brani ponudnik je najbolj ustrezal navede-
nim merilom in ponudil nižjo ceno za isti
obseg del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, druž-
ba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Je-
zerska cesta 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste LC
327010 - pred Planšarskim jezerom in
Anceljski klanec, Zgornje Jezersko.

7. Pogodbena vrednost: 9,382.652,58
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,902.145 SIT, 9,382.652,58 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32477.

Občina Jezersko

Ob-34478
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je točkoval prispele po-
nudbe v skladu z objavljenimi merili, in si-
cer: cena 8 točk; kadrovska struktura in
strokovne reference zaposlenih delavcev,
ki bodo opravljali razpisana dela s področja
ponudbe oziroma predvidenih podizvajalcev
4 točke; dosedanje izkušnje in reference na
področju javnega razpisa 3 točke; plačilni in
ostali komercialni pogoji 3 točke; dejavnost,
ki jo opravlja ponudnik 2 točki ter celovitost
opisa in skladnost vsebine ponudbe z zah-
tevami naročnika 2 točki. Izbran je bil po-
nudnik, ki je dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zasavje Trbolje, d.d.,
Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija področja
vzhodno od potoka Kotedrščica; sana-
cija področja Orlek II. faza. Kraj izvedbe:
Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 135,026.075,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 225,621.798,80 SIT, 135,026.075,10
SIT.

11., 12., 13.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-34479
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je točkoval prispele po-
nudbe v skladu z objavljenimi merili, in si-
cer: cena 8 točk; kadrovska struktura in
strokovne reference zaposlenih delavcev,
ki bodo opravljali razpisana dela s področja
ponudbe oziroma predvidenih podizvajalcev
4 točke; dosedanje izkušnje in reference na
področju javnega razpisa 3 točke; plačilni in

ostali komercialni pogoji 3 točke; dejavnost,
ki jo opravlja ponudnik 2 točki ter celovitost
opisa in skladnost vsebine ponudbe z zah-
tevami naročnika 2 točki. Izbran je bil po-
nudnik, ki je dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GM, d.o.o., Borovniško na-
selje 7, 1412 Kisovec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zahodnega
dela Ruardija: rekonstrukcija dela indu-
strijske ceste Ruardi II. faza. Kraj izved-
be: Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 26,363.645
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,026.487,53 SIT, 26,363.645 SIT.
11., 12., 13.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-34488
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so objavljena v razpi-
sni dokumentaciji:

– merilo na podlagi cene 40%,
– merilo na podlagi predplačila 10%,
– merilo na podlagi referenc 10%,
– merilo na podlagi kakovosti podjetja

15%,
– merilo na podlagi roka izvedbe del

10%,
– merilo na podlagi drugih ugodnosti

15%.
Na podlagi meril za dodelitev naročila je

bil izbran najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hri-
bom 55, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prodajnega
paviljona na Žalah.

7. Pogodbena vrednost: 138,290.822
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 142,949.710 SIT, 138,290.822 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Javno podjetje Žale, d.o.o.

Št. 11/2-75/2000 Ob-34502
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Montaža Maribor, d.d.,
Špelina ul. 2, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava sistema
klimatizacije v TKC Maribor – 2. faza.

7. Pogodbena vrednost: 27,043.838,80
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,161.769,99 SIT, 27,043.838,80
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-31173.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 403-417/98 Ob-34564
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvajanje gradbeno
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ure-
ditvijo za novogradnjo Gimnazije Litija.

3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP gradbena operativa Liti-
ja, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba GOI del z
zunanjo ureditvijo za novogradnjo Gim-
nazije Litija.

7. Pogodbena vrednost:
537,621.211,35 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

712,673.545 SIT, 537,932.494,14 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28161.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-34657
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): izbira izvajalca brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 60% ponudbena vrednost, 40%
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ne sprejme se sklepa o iz-
boru najugodnejšega ponudnika, ker po
pregledu ponudb nista ostali veljavni dve
ponudbi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlar-
ne na pošti Vič.

7.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,636.074 SIT, 15,307.301,30 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32365.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-34509
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica, faks 0608/22-262.

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

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila po metodologiji vrednote-
nja iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova zunanjega
hidrantnega omrežja Termoelektrarna
Brestanica, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 37,640.515,25
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,158.175 SIT, 35,050.609,10 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-31035.

Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 541/00 Ob-34510
1. Naročnik, poštni naslov: Filmski stu-

dio Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljublja-
na, po pooblastilu financerja Ministrstva za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo in komunalnimi priključki po
sistemu “funkcionalni ključ v roke” za
izgradnjo Filmskega studia Viba film
Ljubljana v Stegnah 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.470,296.388,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.757,620.357 SIT, 1.478,301.239
SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 6. 2000,
Ob-27594.

Filmski studio Viba film Ljubljana

Št. 344-2/00-07 Ob-34511
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rad-

lje ob Dravi, 2360 Radlje ob Dravi, Maribor-
ska 7, tel. 0602/71-401.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najboljši skupni pogoji – cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
objektu – rekonstrukcija lokalne ceste v
naselju Vuhred.

7. Pogodbena vrednost: 17,850.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,944.923,40 SIT, 17,850.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32859.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 295 Ob-34518
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (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): merilo za izbiro je najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: izbran je bil ponudnik Ingrad
VNG, d.d., Lava 7, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ambulant za
nevrološki oddelek s funkcionalno diag-
nostiko – gradbeno obrtniška dela in
inštalacijska dela.

7. Pogodbena vrednost: 33,531.136
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: prejete so bi-
le štiri ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 41,008.997 SIT, 33,531.136 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31941.

Splošna bolnišnica Celje
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Št. 013578 Ob-34559
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
Brest–Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.864,591.462,64 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.941,561.559,68 SIT in
1.864,591.462,64 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 013578 Ob-34560
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta d.d., Kersnikova 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanala po
metodi brez razkopavanja odsek Samo-
va–Topniška.

7. Pogodbena vrednost: 50,315.287
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,581.746,25 SIT in 50,315.287 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

 Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 013578 Ob-34561
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta d.d., Kersnikova 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanala po
metodi brez razkopavanja odsek Šišen-
ska–Litostrojska.

7. Pogodbena vrednost: 213,489.878,25
SIT (brez DDV).

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 225,685.325,25 SIT in
213,489.878,25 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 013578 Ob-34562
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova in razširitev
ČN Gameljne.

7. Pogodbena vrednost: 134,186.955,50
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 145,199.618 SIT in 134,186.955,50
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 013578 Ob-34563
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5.  Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL Gradnje – rast – inženi-
ring d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in izgradnja kanalizacije na Vrhovcih –
Cesta XVI, XVII, XVIII in XIX, pod Jezom,
Cesta na Vrhovce, Cesta Dolomitskega
odreda.

7. Pogodbena vrednost:
127,108.297,70 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

132,841.542,10 SIT in 127,108.297,70
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 14/99; izid v
Ur. listu RS, št. 44-45/99.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Št. 35306-0001/00 Ob-34585
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ži-

rovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel in se ponovi,
ker je prispela samo ena popolna ponudba.

5.
6. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in kraj izvedbe: izdelava projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo, dobava in montaža
vkopane čistilne naprave velikosti 500
PE v Smokuču.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.

Občina Žirovnica

Št. 110-1/00 Ob-34640
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran,
Srmin–Socerb; začetna gradbena dela.

7. Pogodbena vrednost: 1.428,134.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.078,725.988,60 SIT, 1.428,134.000
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27365.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-34746
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ri-

bnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,
2364 Ribnica na Pohorju.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference, fiksnost cene, te-
hnična usposobljenost, ostale ugodnosti,
garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
lokalni cesti Hudi Kot, kraj izvedbe Hudi
Kot.

7. Pogodbena vrednost: 12,418.998,27
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,516.953,59 SIT in 12,120.150 SIT
(z DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36-37
z dne 5. 5. 2000, Ob-26611.

Občina Ribnica na Pohorju

Ob-34747
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ri-

bnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,
2364 Ribnica na Pohorju.

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

3. Datum izbire: 5. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference, fiksnost cene, te-
hnična usposobljenost, ostale ugodnosti,
garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ulica 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
lokalni cesti Josipdol, kraj izvedbe Jo-
sipdol.

7. Pogodbena vrednost: 17,128.680,79
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,586.311,50 SIT in 18,613.087,50
SIT (z DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 36-37
z dne 5. 5. 2000, Ob-26609.

Občina Ribnica na Pohorju

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. 81/2000 Ob-34408
1. Naročnik, poštni naslov: Muzej novej-

še zgodovine, Celovška 23, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot v razpisni dokumentaciji -
cena, plačilni pogoji, finančno merljive
ugodnosti naročniku, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Ljubljana, d.d., Sta-
ničeva 41, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tve varovanja in recepcijske službe s po-
gojem prevzema enega delavca naroč-
nika.

7. Pogodbena vrednost: 15,799.392
SIT vključno z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,803.676 SIT, 15,141.084 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 59 z dne 30. 6.
2000, Ob-30996.

Muzej novejše zgodovine
Ljubljana

Št. 343-7/99-133 Ob-34418
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zavrnitev vseh ponudb; v razpisni
dokumentaciji je naročnik v 18. členu nave-
del, da si pridržuje pravico, da v času pred
sklenitvijo pogodbe zavrne vse ponudbe ali
prekliče postopek brez obveznosti, da bi
prizadete ponudnike obvestil o razlogih za
takšno dejanje. Pri naročniku so nastopili
razlogi za zavrnitev vseh ponudb.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev in

kraj izvedbe: izdelava tehnične dokumen-
tacije za rekonstrukcijo ceste Mala go-
ra–Polom.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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.

Občina Kočevje

Št. 403.54/2000-21303 Ob-34461
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Cesta m. Tita 78, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev.

3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika 30 točk,
b) kadrovska zasedba projektne

skupine 20 točk,
c) ponudbena cena 40 točk,
d) trajanje razpisanih del 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Projekt MR Inženiring, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pred-
met javnega naročila obsega izdelavo:

1. projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja,

2. projekta za razpis,
3. projekta za izvedbo in
4. razpisne dokumentacije za

mednarodni Tender Dossier po pravilih
Phare vse za Poslovno cono Jesenice -
infrastruktura.

7. Pogodbena vrednost: 49,838.628
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 1. podizva-
jalec: 27,393.800 SIT in 2. podizvajalec:
18,328.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,332.432 SIT, 49,838.628 SIT.
11., 12.

Občina Jesenice

Ob-34466
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Met-

lika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, plači-
lo, reference ponudnika , kvaliteta vozil.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– OŠ Metlika–Integral d.o.o., Novo me-
sto,

– OŠ Podzemelj–Bajuk Anton, s.p. Pri-
mostek 4b, Gradac.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: opravljanje prevozov v OŠ Met-
lika in OŠ Podzemelj.

7. Pogodbena vrednost:
– OŠ Metlika–17.141.760 SIT,
– OŠ Podzemelj–4.143.082,80 SIT.
8. Število prejetih ponudb:
– OŠ Metlika: 2,
– OŠ Podzemelj: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– OŠ Metlika – 18.247.680 SIT,

17.141.760 SIT,
– OŠ Podzemelj – 5.806.080 SIT,

4.143.082,80 SIT.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66–67, z dne 28. 7. 2000, Ob–
32727.

Občina Metlika

Št. 2795 Ob-34489
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponovljeni javni razpis za izbiro izvajalca
za izvajanje ukrepov zaščite blaga v skladiščih
pred škodljivci (dezinsekcija, deratizacija), ni
uspel, zaradi same ene prispele ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DDD, d.o.o., Vojkovo na-
brežje 38, 6000 Koper. V skladu s 3. točko
34. člena ZJN je razpisovalec dodelil naro-
čilo edinemu ponudniku.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izvajanje tekoče dezinsekcije žita-

ric v pretoku,
– izvajanje plinske dezinsekcije žita-

ric in paletiranega blaga,
– izvajanje plinske dezinsekcije praz-

nih skladiščnih prostorov,
– izvajanje kombinirane dezinsekci-

je skladiščnih prostorov (obdelava povr-
šin s tekočo dezinsekcijo in vročim dim-
ljenjem),

– izvajanje deratizacije v skladiščih.
7. Pogodbena vrednost: 25 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 403-183-3/00 Ob-34490
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Juršinci za šolsko
leto 2000/2001.

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po drugem odstavku 34. člena
ZJN javni razpis ni uspel. Javni razpis bo
ponovljen.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Občina Juršinci

Št. 352-27-7/00 Ob-34499
352-27-6/00

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje, 1001
Ljubljana, Dunajska 47, p.p. 653, faks
061/178-70-10.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu s 34. členom zakona o
javnih naročilih javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za izdelavo:

A) prostorska dokumentacija za sana-
cijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Cvena do Vučje vasi,

B) prostorska dokumentacija za sa-
nacijo in izgradnjo visokovodnih nasi-
pov ob reki Muri od Dokležovja do Kuč-
nice,

ni uspel, ker je veljavno ponudbo pred-
ložil le eden ponudnik in niso bili izpolnjeni
pogoji za odpiranje ponudb.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 258/00 Ob-34556
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, 1000 Ljublja-
na, Zaloška 29.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): točkovana merila, navedena v
razpisni dokumentaciji (reference podjetja
in kadrov zadnjih pet let – 15%, ponudbena
cena – 30%, finančna sposobnost – 5%,
rok izvedbe – 25%, druge ugodnosti –
25%). Izbrani ponudnik je dosegel najvišje
število točk, in sicer 399,50.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Irtas, d.d., Ljubljana, Ope-
karska 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava
projektov za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja (PGD), PZI, PZR in PID za I. fazo
novogradnje objekta Zavoda za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29.

7. Pogodbena vrednost: 16,159.290
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,503.700 SIT, 16,159.290 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.

Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana

Št. 187/00 Ob-34557
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pe-

snica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje prevozov otrok v osnovne šole v
Občini Pesnica v šolskem letu
2000/2001.

7.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
8.1. Certus avtobusni prevozi Maribor,

d.d., Linhartova ul. 22, 2000 Maribor,
opravljanje prevozov otrok v šolskem letu
2000/2001 na relacijah: Pernica–Pesniški
dvor–Dol. Počehova–Pesnica pri Mariboru
in Pesnica pri Mariboru–Spodnje Dobrenje–
Kaniža–Pesnica pri Mariboru, pogodbena
vrednost: 5,120.000 SIT,

8.2. Avtoprevoznik Igor Horvat, s.p., Per-
nica 50a, 2231 Pernica, opravljanje prevo-
zov otrok v šolskem letu 2000/2001 na
relacijah: Vukovje–Pernica, Dragučova–
Pernica, Vosek–Pernica in Močna–Perni-
ca, pogodbena vrednost: 3,458.000 SIT,

8.3. Gorice promet, Dušan Zelenik, s.p.,
Nikova 6, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, opravljanje prevozov otrok v šolskem
letu 2000/2001 na relacijah: Slatenik–Pez-
diček–Jareninsko križišče–Jarenina–Zmrz-
len–Jareninski Dvor–Jarenina, Jareninsko
križišče–Slatenik–Jakobski Dol (šola)–Gru-
ber–Kraut–Jakobski Dol (šola) in Jakobski
Dol (šola)–Ročica–Hameršak–Jurjevski
Dol–Malna–Spodnji Jakobski Dol–Jakobski
Dol (šola), pogodbena vrednost: 6,394.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 500 SIT/km, 133 SIT/km.
11., 12.

Občina Pesnica

Št. 108/2000 Ob-34500
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ocenitev je strokovna komisija opravila
po merilih iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Vako, d.o.o., Kolodvorska 56,
8340 Črnomelj,

2. Črne Radislav, s.p., Polje c. XXX-
IV/6, 1260 Ljubljana-Polje,

3. Avtotehna, d.d., Celovška 175,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naba-
va, vgradnja in vzdrževanje klima naprav
na IJS.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 59 z dne 30. 6.
2000, Ob-31018.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
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Št. 40004-01/00 Ob-34624
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
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): izbran ponudnik je pri ocenjeva-
nju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: EKO-LES d.o.o., Ro-
gozniška 14, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opera-
tivni program varstva okolja za področje
ravnanja z odpadki – operativni program
ravnanja s PCB/PCT.

7. Pogodbena vrednost: 1,390.225 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 160.336 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,000.000 SIT, 1,390.225 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
pod št. Ob-30999.

Ministrstvo za okolje in prostor RS

Št. 110-1/00 Ob-34638
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis TEO, d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba glavnih pregledov objektov AC v letih
2000-2005.

7. Pogodbena vrednost: 42,976.897,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,558.554 SIT in 42,976.897,60 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-34639
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis TEO, d.d., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba rednih pregledov objektov AC v letih
2000–2005.

7. Pogodbena vrednost: 34,756.615,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,720.346 SIT in 34,756.615,60 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 222-0091/00 Ob-34613
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za

promet in zveze, Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka, prvi
odstavek.

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, kompatibilnost
z dosedanjo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Frequentis Nachrichtentec-
hnik Gesellschaft m.b.H., Spittelbreitenga-
se 34, A-1120 Vienna, Austria.

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

trebno dobaviti: nadgradnja digitalnega
govornega sistema VCS 3020S.

7. Pogodbena vrednost: 374.275 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze RS

Ob-34658
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: Pošta Sloveni-
je ima opremljene PE in upravo s sistemi
Alkatel, zato je za izvedbo reorganizacije
omrežja predlagano podjetje ECS TEL, te-
lekomunikacijski inženiring, d.o.o., IOC Tr-
zin, Motnica 7, 1236 Trzin, kot generalni in
ekskluzivni distributer telekomunikacijske
opreme Alkatel na celotnem slovenskem
ozemlju.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost izvajalcev in cer-

tificiranost izvajalca in skladnost z obstoje-
čo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECS TEL, telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., IOC Trzin, Motnica 7,
1236 Trzin.

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

bno dobaviti: reorganizacija omrežja te-
lefonskih central Alkatel na območju PE
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,954.221 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,954.221 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-34661
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zaradi dotraja-
nosti kotlovnice in nujno potrebne sanacije
dimnika je naročnik sprejel sklep o objavi
javnega razpisa za rekonstrukcijo kotlovni-
ce na pošti Vič in ga objavil v Uradnem listu
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000. V razpisa-
nem roku so prispele tri ponudbe, od kate-
rih je po pregledu bilo ugotovljeno, da sa-
mo ena ponudba izpolnjuje razpisne pogo-
je. Naročnik se je odločil za oddajo naročila
po 7. točki prvega odstavka 55. člena zako-
na zato, da lahko začne pravočasno z ogre-
vanjem objekta pošte Vič.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Polše Aleksander, s.p., Par-
tizanska cesta 19, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlov-
nice v objektu pošte Vič Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,289.667
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 15,289.667 SIT.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 2.-4920/00 Ob-34551
V objavi naročila objave dodelitve javne-

ga naročila storitev ZJN-04-S, po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih naroči-
lih, za plinski priključek za železniško posta-
jališče Štore, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33624, se 7. točka: Pogodbena vre-
dnost popravi in pravilno glasi: 162.649,20
SIT.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-34541
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za popravilo turboagregata 3 se
odda podjetju ABB, d.o.o., Karlovac. V ča-
su generalnega remonta, pri odpiranju in
defektaži TA-3, so bile ugotovljene nepred-
vidljive poškodbe na večjih elementih pre-
točnega dela turbine. Poškodovane dele je
nujno potrebno nabaviti in zamenjati ter po-
škodbe sanirati še v času generalnega re-
monta do konca septembra 2000.

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): datum, do katerega morajo biti
dela zaključena, ne dopušča izvedbe javne-
ga razpisa, zaradi zakonsko določenih ro-
kov za izvedbo javnega razpisa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ABB Tvornica energetskih
postrojenja, d.o.o., Mala Švarča 155, 4700
Karlovac, Hrvaška.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: de-
montaža, popravilo in izdelava poško-
dovanih delov, montaža novih in poprav-
ljenih delov.

7. Pogodbena vrednost: 275.058,37
DEM (29,374.446 SIT brez davka na doda-
no vrednost).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 2.-4920/00 Ob-34549
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini pooblaščen za
priklop na javno vodovodno omrežje za ob-
jekt železniška postaja Jesenice (plačilo pri-
spevka), njegova cena je ustrezna in pri-
merljiva s cenami pri predhodnih enakih sto-
ritvah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Jeko – In, d.o.o., Titova 51,
4270 Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pla-
čilo prispevka za priklop objekta želez-
niška postaja Jesenice na javno vodo-
vodno omrežje.

7. Pogodbena vrednost: 4,762.239,45
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 6.2.2.3-1809-V/1-00 Ob-34550
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarnostnih in telekomunikacijskih na-
prav Pivka, Kolodvorska 33, 6257 Pivka.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: podje-
tje PAP-Telematika, d.d., je edino podjetje,
ki je strokovno in tehnično usposobljeno za
izvedbo tovrstnih del v Sloveniji in je istoča-
sno tudi razvijalec, konstruktor in podizvaja-
lec ter ekskluzivni monter sanirane opreme
po popisu iz predračuna št. 501-976A.

3. Datum izbire: 15. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
PAP-Telematika, d.d., ki je tudi izvajalec,
konstruktor in proizvajalec te opreme in raz-
polaga z intelektualno lastnino.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP-Telematika, d.d., Ljub-
ljana, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
obnova SV in TK naprav na postaji Hrpe-
lje–Kozina po požaru.

7. Pogodbena vrednost: 39,532.560
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,532.560 SIT.
11.

Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura

Ob-34659
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: za preselitev IBM
opreme je edini primeren z usposobljenim
kadrom, z zagotovljeno tehnično podporo
proizvajalca in razpolaga z rezervnimi deli.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost izvajalcev in cer-
tificiranost izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBM, d.o.o., Trg republike
3, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
preselitev komunikacijske opreme IBM
IDNX na novo lokacijo PC Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,874.035
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,874.035 SIT brez DDV.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-34660
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edini primeren
ponudnik za vzdrževanje telefonskih central
Alcatel in Klicnega centra v PE Ljubljana,
ker ima usposobljen kader za zagotovljeno
tehnično podporo od proizvajalca, kakor tu-
di rezervne dele in je generalni in ekskluziv-
ni distributer telekomunikacijske opreme Al-
katel na celotnem slovenskem ozemlju.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost izvajalcev in cer-
tificiranost izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECS TEL, telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., IOC Trzin, Motnica 7,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje telefonskih central Alcatel
in Klicnega centra v PE Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost mesečnega vzdrževanja je
1,647.468,13 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost mesečnega vzdrževanja je
1,647.468,13 SIT z DDV.

11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-34611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:  Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, faks:
04/2083-600.

2. (a) Kraj dobave: območje Elektro Go-
renjske, d.d.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material in oprema za iz-
gradnjo in vzdrževanje elektroenerget-
skih vodov in naprav.

(c) Ocenjena vrednost naročila: 145 mio
SIT.

3.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nadstropje, po
predhodni enodnevni najavi po faksu:
04/2083-600 z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na žiro račun št. 51500-601-26042.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do dne 3. 10. 2000 do
7.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, II. nad-
stropje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 3. 10. 2000 ob 8. uri v sejni so-
bi, II. nadstropje na Ul. Mirka Vadnova 3a,
Kranj.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– reference dobav 15%,
– dobavni pogoji 10%,
– cena 60%,
– plačilni pogoji 10%,
– certifikat kakovosti (ISO 9001) 5%.
9., 10., 11.

Elektro Gorenjska, d.d.

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-34568
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: neurgentni prevozi bolni-
kov: 12,000.000 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.

Javni razpisi

Št. 008-00 Ob-34552
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresniče-
vanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom pra-
vil in postopkov Evropske unije za izvedbo
javnih razpisov, Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

prva faza modernizacije železniške
proge Ormož – Murska Sobota

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev Phare, v okviru programa
velikih infrastrukturnih projektov 1999, 5.
del, projekt št. SL-9909.01. Na razpis se
lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema mo-
rajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Prva faza modernizacije železniške pro-

ge Ormož – Murska Sobota obsega dela na
postajah Ivanjkovci in Ljutomer ter na Žero-
vinskem klancu. Na postajah je predvidena
obnova zgornjega in spodnjega ustroja
vključno z obnovo sistema odvodnje, zame-

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 18. 9. 2000, (vsak
delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Neurgentni prevozi bolnikov.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice-Mala konferenčna predavalnica.

8. Pravna oblika, ki jo morajo prevzeti
skupina storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponu-
dniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim
bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jo morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem
, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

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

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna 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 od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

5.2. da ima:

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

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

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

6. da je ponudnik v zadnjem letu
opravljal neurgentne prevoze bolnikov za
vsaj en zdravstveni zavod;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da bo odzivni čas največ 30 minut;
9. da bo storitve opravljal vse dni v

letu pod enkimi pogoji;
10. da bo vsake štiri mesece dostavil

predračun storitev;
11. da bo opravljal tudi prevoz leže-

čih bolnikov;
12. da bo priložil opis voznega parka.

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 cena.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah od skupine
za javna naročila (tel. 02/321-25-62 ali
321-25-04), katera bo le-te posredovala po
pošti.

11., 12.
Splošna bolnišnica Maribor
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njava in podaljšanje tirov ter izgradnja potni-
ških peronov. Obnova Žerovinskega Klanca
se nanaša na znižanje vzdolžnega naklona
in zaščito proge pred plazenjem. Dela obse-
gajo obnovo zgornjega in spodnjega ustroja
ter izgradnjo pilotne stene vključno s pokri-
tim vkopom.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo sa-
mo za vsa razpisana dela v celoti. Delne
ponudbe se ne bodo upoštevale. V prime-
ru, da bo vrednost ponudb presegla razpo-
ložljiva sredstva, ima naročnik pravico, da
po lastni presoji iz razpisa izloči določena
dela. Predvideni čas začetka del je 14 dni
po podpisu pogodbe, predvideni rok do-
končanja del pa 9 mesecev po uvedbi v
delo, vendar ne kasneje kot 31. 10. 2001.
Ponudniki morajo pri pripravi ponudb
upoštevati, da bodo morala biti dela, ki za-
htevajo prekinitev prometa, opravljena v čim-
krajšem času, vsekakor pa ne kasneje kot
do 15. maja 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Na osnovi razpisa bo sklenjena pogodba
z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za pro-
met in zveze. Izbira izvajalca bo potekala po
postopku, ki ga predpisuje priročnik za de-
centralizirani implementacijski sistem (DIS
Manual, Evropska komisija, september
1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali po-
gojem Federation Internationale des Ingeni-
eurs - Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, z
dopolnitvami v ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 23,000.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih
3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in, ki so po naravi in
zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti
v EUR ali v protivrednosti v SIT ali v kateriko-
li tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
MR Projekt d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, po vplačilu nevračljivega zneska
300 EUR v protivrednosti v SIT na ŽR št.
50100-601-123312 s pripisom “ Za razpi-
sno dokumentacijo prva faza modernizacije
železniške proge Ormož – Murska Sobota,
št. SL - 9909.01”. Za vplačila velja prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan obja-
ve tega razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki
razpisne dokumentacije. Razpisna do-
kumentacija je na voljo od 4. 9. 2000 dalje.
Vse dodatne informacije posreduje svetoval-
ni inženir, kontaktna oseba Iztok Frank, te-
lefon: +386 1 234 00 80, faks:
+386 1 234 00 87. Za zainteresirane po-
nudnike bo organiziran informativni sesta-
nek z ogledi lokacij gradbišč, dne 19. 9.
2000 ob 11. uri na železniški postaji Ljuto-
mer, Kolodvorska ulica 9, 9240 Ljutomer.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti najkasneje do 24. 10. 2000 do 9. ure
po lokalnem času na naslov: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze, Lan-
gusova 4, 1535 Ljubljana. Ovojnice morajo
biti zaprte in jasno označene : “Do not open
- for tender The First Phase of Modernisati-
on of Ormož – Murska Sobota Railway Li-
ne, No SL-9909.01” and “Ne odpiraj - po-
nudba na razpis prva faza modernizacije že-
lezniške proge Ormož – Murska Sobota, št.
SL - 9909.01”. Odpiranje ponudb bo jav-
no, isti dan, na istem naslovu ob 10. uri po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje predstavnik ponudnika, ki se izka-
že s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze

Št. 008-00 Ob-34553
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law (OG RS 24/97) Article 55, paragraph
1, point 9 and according to Articles 117
and 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed the Republic of Slovenia, Ministry of
Transport and Communications announces

Invitation to Tender for the project
The First Phase of Modernisation

of Ormož – Murska Sobota
Railway Line

The works are co-financed by the Europe-
an Commission from PHARE funds in the
framework of 1999 Large Scale Infrastructure
Facility Programme, Part 5, Project No. SL-
9909.01. Participation is open on equal terms
to all natural and legal persons of Member
States of the European Union and of benefici-
ary countries of the PHARE programme. Sup-
plies of materials and equipment offered must
also originate from those countries.

1. Subject to Tender
The First Phase of Modernisation of

Ormož – Murska Sobota Railway Line con-
sists of works at Ivanjkovci and Ljutomer
stations and in Žerovinski Klanec. In the
stations the reconstruction of superstruc-
ture and sub-structure including the recon-
struction of a drainage system, prolonga-
tion of the tracks and construction of pas-
senger platforms is foreseen. The rehabili-
tation of Žerovinski Klanec is related to
grade reduction and protection of the track
from landslides. The works consist of the
construction of a pile wall together with a
cut and cover and the reconstruction of su-
perstructure and sub-structure.

Offers can be submitted for the whole
works only. No partial Tender’s will be ac-
cepted. In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start within 14 days
after signing of the Contract and shall be
finished within 9 months after the issue of
the Letter of Intent, but in any case no later
than 31 October 2001. The Tenderers

must, in the course of preparation of their
Tenders comply with the condition that all
the works requesting the closure of the line
must be finished as soon as possible, but
no later than 15 May 2001.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

Following the tendering procedure the
Contract will be concluded with the Repub-
lic of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications. For the contract award
the procedures set forth the Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997) will be followed. The conditions of
the contract will be in accordance with the
Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract
for Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997, 1998 and
1999 should exceed EUR 23,000.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years.

All Tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
MR Projekt d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, upon payment of non-refundable
fee of EUR 300.00 equivalent in SIT to the
account No. 50100-601-123312, with the
notice “For tender dossier The First Phase
of Modernisation of Ormož – Murska So-
bota Railway Line”. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 4 September 2000. Additional in-
formation can be obtained from the Con-
sulting Engineer, contact person Mr Iztok
Frank, phone: +386 1 234 00 80, fax:
+386 1 234 00 87. A clarification meeting
and a site visit for prospective Tenderers
will be held on 19 September 2000 at
11.00 hrs, at Ljutomer Railway Station,
Kolodvorska ulica 9, 9240 Ljutomer.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on 24
October 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Republic of Slovenia, Ministry of
Transport and Communications, Langusova
4, 1535 Ljubljana. The sealed envelope has
to be marked: “Do not open - for tender The
First Phase of Modernisation of Ormož –
Murska Sobota Railway Line, No
SL-9909.01” and “Ne odpiraj - ponudba na
razpis prva faza modernizacije železniške
proge Ormož – Murska Sobota, št. SL -
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9909.01”. The opening of Tenders will be
public on the same day at 10:00 hrs local
time at the same address. At the opening
session one Tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney may partici-
pate.

Republic of Slovenia,
Ministry of Transport and

Communications

Št. 323-316/00 Ob-34421
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinar-
ska uprava Republike Slovenije, objavlja na
podlagi prvega odstavka 84. člena zakona
o veterinarstvu (Zvet Ur. l. RS, št. 82/94,
21/95, 16/96, 98/99 ZZZiv, 101/99 in
8/00 – ZUT)

javni razpis
za dodelitev koncesij za opravljanje

javne veterinarske službe na območju
Občin Murska Sobota, Beltinci, Tišina,

Cankova, Rogaševci, Grad, Kuzma,
Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci,
Hodoš, Gornja Radgona, Radenci,

Lendava, Črenšovci, Dobrovnik,
Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika

polana
I. Koncedent: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Veterinarska uprava Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Dunajska 56-58.

II. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih dejavno-
sti javne veterinarske službe:

A) Izvajanje dejavnosti iz 64. člena ZVet,
to je:

a)
1. spremljanje zdravstvenega stanja živali;
2. izdajanje potrdil o zdravstvenem stanju

pošiljk živali, živil in surovin ter odpadkov;
3. izdajanje zdravstvenih spričeval, vo-

denje registra in označevanje živali;
4. veterinarsko-sanitarne preglede po-

šiljk živali v notranjem prometu, preglede v
sili in ne v sili zaklanih živali, preglede živil
živalskega izvora, namenjenih za domačo
porabo;

5. izdajanje zdravil in sredstev za dezin-
fekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo imetni-
kom živali ter svetovanje;

b) skrb za zdravje plemenskih živali in
zdravstveno sposobnost za razmnoževanje,
izvajanje ukrepov za preprečevanje in od-
pravljanje jalovosti ter osemenjevanje;

c) izvajanje ukrepov ob pojavu kužnih bo-
lezni iz tretje skupine kužnih bolezni po pra-
vilniku o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni,
določitvi načina in postopka obveščanja ter
določitvi laboratorijskih testov in metod (Ur.
l. RS, št. 34/96 in 54/96) in vseh morebit-
nih sprememb tega pravilnika;

d) izvajanje osnovne terenske in labora-
torijske diagnostike za odkrivanje kužnih bo-
lezni živali.

B) Izvajanje letne odredbe o izvajanju
preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter
drugih preiskav.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavijo verifici-

rane zasebne veterinarske organizacije, ki
lahko opravljajo dejavnosti javne veterinar-
ske službe, ki zagotavljajo dežurstvo in stal-
no pripravljenost. Koncesionirano dejavnost

samostojno izvajajo doktorji veterinarske
medicine, z opravljenim strokovnim izpitom,
veterinarsko-tehnična dela pa veterinarski
tehniki ali živinorejsko-veterinarski tehniki z
opravljenim strokovnim izpitom. Za delavce
javne veterinarske službe se zahteva znanje
slovenskega jezika, na dvojezičnih obmo-
čjih pa tudi jezik narodnosti.

III. Obveznosti koncesionarja:
– 24-urno izvajanje koncesionirane ve-

terinarske dejavnosti za območje, dodelje-
no s koncesijsko pogodbo;

– zagotavljanje vsakodnevnega oseme-
njevanja in izvajanja ukrepov za preprečeva-
nje in odpravljanje jalovosti.

IV. Koncesijsko razmerje se sklene za
dobo 10 let.

Rok začne teči z dnem podpisa konce-
sijske pogodbe.

V. Prijavi je treba priložiti:
a) odločbo o verifikaciji in dovoljenje za

opravljanje zasebne veterinarske dejavno-
sti;

b) ime in priimek doktorjev veterinarske
medicine in veterinarskih tehnikov, ki so za-
posleni za polni delovni čas v veterinarski
organizaciji;

c) dokazila o izpolnjevanju pogojev stro-
kovne izobrazbe (o končani izobrazbi in
opravljenem strokovnem izpitu);

d) zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 15 dni, za veterinarske organiza-
cije, ki so organizirane po zakonu o gospo-
darskih družbah oziroma priložiti overjeni
priglasitveni list za veterinarske organizaci-
je, ki so organizirane kot samostojni podjet-
niki.

VI. Rok za predložitev prijav: prijavitelj
pošlje ali osebno prinese prijavo skupaj z
zahtevanimi prilogami in z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje
dejavnosti javne veterinarske službe” v za-
prti ovojnici na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska upra-
va Republike Slovenije, Dunajska 56-58,
Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora na ta naslov pri-
speti do vključno 15. 9. 2000 do 14. ure.

Prijava je veljavna le, če vsebuje vse za-
hteve tega razpisa.

Prepozno dospele ali nepopolne prijave
bodo zavržene.

VII. Odpiranje prispelih prijav bo 22. 9.
2000 ob 10. uri, v sejni sobi VURS, Ljublja-
na, Parmova 53, II. nadstropje.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pri-
javitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo.

VIII. Merila za izbor koncesionarja:
– število in dostopnost mest za izdajanje

zdravstvenih spričeval;
– boljši distribucijski pogoji;
– strokovnost in vestnost pri dosedanjem

opravljanju veterinarske dejavnosti;
– upoštevanje predpisov pri dosedanjem

delu;
– boljša opremljenost, številčnejša ka-

drovska zasedba za opravljanje pregledov
ter izvajanje hitre diagnostike;

– zagotovitev opreme za preprečevanje
kontaminacije okolja;

– sklenjena pogodba za odvoz posebnih
odpadkov;

– zagotovitev opreme za tekočo dezin-
fekcijo in dezinsekcijo;

– boljša opremljenost za izvajanje dejav-
nosti;

– za stranke ugodnejša razporeditev de-
lovnega časa (sprejem naročil in izvajanje
osemenjevanja).

IX. O izbiri koncesionarjev bodo prijavi-
telji obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
prispelih prijav.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS

Št. 35205-20/2000 Ob-34514
V skladu z zakonom o gospodarskih jav-

nih službah, 3. člena odloka o gospodarskij
javnih službah v Občini Škocjan (Ur. l. RS,
št. 40/97), 8. člena odloka o načinih in
pogojih izvajanja gospodarske javne službe
pokopaliških dejavnosti v Občini Škocjan
(Ur. l. RS, št. 47/97) ter sklepa občinskega
sveta objavlja Občina Škocjan

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje

gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja

pokopališč
1. Koncedent: Občina Škocjan, Škoc-

jan 67, 8275 Škocjan.
2. Predmet koncesije: organizacija in iz-

vajanje lokalne gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter ure-
janje pokopališč v Občini Škocjan, in sicer
na naslednjih pokopališčih: Škocjan, Otok,
Dol. Stara vas, Velike Poljane, Tomažja vas,
Gorenje Dole, Bučka in Dolenje Radulje.

Obseg pokopaliških in pogrebnih dejav-
nosti ter naloge, ki izhajajo iz naslova ureja-
nja pokopališč in so predmet koncesije, so
navedene v razpisni dokumentaciji.

3. Čas trajanja koncesije: koncesija prič-
ne veljati z dnem podpisa koncesijske po-
godbe in traja 10 let z možnostjo poda-
ljšanja.

4. Kandidati, ki želijo pridobiti koncesijo
za izvajanje pokopaliških dejavnosti, ureja-
nje pokopališč in pogrebnih dejavnosti, mo-
rajo izpolnjevati naslednje minimalne pogo-
je: pogoji so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

5. Merila za izbiro ponudnika so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

6. Javni razpis je veljaven, če v razpi-
snem roku predloži ponudbo, ki vsebuje
vse elemente razpisa, najmanj en ponudnik.

7. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo ponudbeno dokumentacijo na upravi
Občine Škocjan v roku 7 dni od dneva te
objave.

Dodatne informacije lahko dobite pri župa-
nu Občine Škocjan na telefon: 068/76-310.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
podlagi tega javnega razpisa je potrebno
poslati priporočeno ali oddati v zaprti ovoj-
nici na naslov Občine Škocjan, 8275 Škoc-
jan 67 z oznako: “Ne odpiraj! Prijava na JR
za podelitev koncesije za pokopališča“.

Kot pravočasno predložene bodo obrav-
navane ponudbe, ki bodo prispele na upra-
vo Občine Škocjan najkasneje do ponede-
ljka , dne 18. 9. 2000 do 12. ure.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, dne
19. 9. 2000 ob 12. uri v prostorih Občine
Škocjan.
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10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku desetih dni od dneva, ko bo
župan izdal odločbo o izbiri koncesionarja.

Občina Škocjan

Št. 41405-8/00 Ob-34618
Na podlagi 18. člena odloka o načinu

izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Občini Rogatec (Ur.
l. RS, št. 109/99 in 1/00) Občina Rogatec
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom

1. Koncedent je Občina Rogatec, Ceste
11, Rogatec.

2. Predmet koncesije je izvajanje gospo-
darske javne službe oskrba z zemeljskim
plinom v Občini Rogatec, ki zajema uprav-
ljanje omrežja in distribucijo zemeljskega pli-
na za potrebe gospodinjstev, široke potroš-
nje, industrijsko in neindustrijsko rabo ter
dograditev manjkajočega omrežja.

3. Koncesijsko razmerje se sklepa za do-
bo 30 let.

4. Koncesionarju se podeli monopol za
distribucijo zemeljskega plina iz omrežja na
območju Občine Rogatec pod pogoji dolo-
čenimi v 8. členu odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe z zemelj-
skim plinom v Občini Rogatec.

5. Koncedent bo koncesionarju podelil
javno pooblastilo:

– za uporabo in upravljanje zgrajenega
omrežja za distribucijo plina za čas trajanja
koncesijske pogodbe;

– za prodajo plina na območju Občine
Rogatec;

– za dodatno izgradnjo omrežja za distri-
bucijo plina, vključno s pravico, da pod po-
vršjem vseh javnih površin postavi in vzdržu-
je cevovod, različne naprave in instalacije,
potrebne za distribucijo plina.

6. Koncesinar plačuje koncedentu za iz-
vajanje koncesije dajatev dogovorjeno s
koncesijsko pogodbo.

7. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
minimalne tehnične, kadrovske in druge po-
goje:

– da so registrirani za opravljanje razpi-
sane dejavnosti ter da imajo potrebna so-
glasja in dovoljenja pristojnih organov;

– da predložijo program izvajanja distri-
bucije plina za čas trajanja koncesije;

– da predložijo reference o dosedanjem
delu in podatke o kadrovski zasedbi;

– da predložijo garancijo za pravočasno
in kvalitetno izvajanje sprejetih nalog;

– da imajo zagotovljena potrebna sred-
stva za dograditev omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njegovim upravljanjem.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8.

točke tega razpisa in iz razpisne dokumen-
tacije;

– podatke o ponudniku;
– predlog cene za opravljanje storitev

oziroma izvajanje koncesije. Dokončno ce-
no bo na podlagi utemeljenega predloga
koncesionarja določil Občinski svet občine
Rogatec;

– dokazila o finančni boniteti;

– dokazila o zagotovitvi sredstev za iz-
gradnjo dokončanja plinskega omrežja;

– terminski plan izgradnje plinskega
omrežja;

– oceno vrednosti omrežja;
– distribucijsko maržo po posameznih

kategorijah porabnikov;
– ceno hišnega priključka;
– ter izpolnjevati ostale pogoje iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– rok za začetek opravljanja koncesije in

potrebnih dograditev;
– prodajna cena in distribucijska marža

po kategoriji porabe plina;
– cena za priključitev na omrežje;
– ponujena jamstva;
– reference za izgradnjo, upravljanje in

vzdrževanje plinovodnega omrežja;
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo pla-

čeval koncedent;
– druge ponujene ugodnosti.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne

informacije so ponudnikom na voljo na Ob-
čini Rogatec, Ceste 11, Rogatec, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure, tel. št.
03/812-10-00.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
za 30.000 SIT. Način plačila: gotovinsko ali
virmansko na ŽR št. 50730-630-10222.

11. Pisne ponudbe z zahtevanimi doka-
zili morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec s pripisom: “Ne odpiraj –
razpis za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe oskrba z zemelj-
skim plinom.“

12. Pri izbiri bodo upoštevane le pravil-
no izpolnjene in popolne ponudbe, ki bodo
na naslov koncedenta prispele do vključno
30. dne po objavi tega razpisa.

13. Javni razpis uspe, če do roka dolo-
čenega v razpisu, ponudbo vloži najmanj en
ponudnik. Po vsebinski ocenitvi mora ostati
najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji za-
htevanim pogojem razpisa.

14. Javno odpiranje ponudb bo poseb-
na komisija opravila naslednji delovni dan
po poteku razpisa ob 15. uri. Odpiranje po-
nudb bo potekalo v sejni sobi Občine Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec.

15. O izbiri koncesionarja bodo ponu-
dniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.

16. Izbranemu koncesionarju bo izdana
odločba o podelitvi koncesije, župan obči-
ne pa bo v roku 90 dni po pravnomočnosti
odločbe o podelitvi koncesije sklenil s kon-
cesionarjem koncesijsko pogodbo.

Občina Rogatec

Ob-34544
Na podlagi prvega odstavka 21. člena

zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
objavlja Vlada Republike Slovenije, Servis
za protokolarne storitve,

javno vabilo
k dajanju ponudb za najem poslovnega

prostora
1. Predmet najema so trije neopremljeni

delovni oziroma poslovni prostori in hodnik
v skupni izmeri 86,65 m2 v pritličju Hotela

Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39,
Kranj, s souporabo funkcionalnih površin in
skupnih prostorov.

2. Predvidena dejavnost je zobozdrav-
stvo oziroma stomatološka ordinacija.

3. Prostori se oddajo v najem za dobo
10 let, z možnostjo podaljšanja. Predvideni
začetek najema je 1. 1. 2001.

4. Najemnina znaša minimalno tolarsko
protivrednost 24 DEM po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izstavitve računa za
1 m2 najete površine mesečno in vključuje
tudi DDV. Cena oziroma najemnina vključu-
je tudi stroške elektrike, vode, ogrevanja in
souporabo sanitarij.

5. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil naj-
višjo ceno oziroma najemnino.

6. Kot jamstvo za povračilo morebitne
škode in pravilno ter pravočasno izpolnjeva-
nje obveznosti, mora izbrani ponudnik po-
ložiti na račun Servisa za protokolarne stori-
tve ob sklenitvi najemne pogodbe znesek
šestmesečne najemnine, ki se poračuna v
zadnjih mesecih najema.

7. Servis za protokolarne storitve nima
nobenih obveznosti v zvezi s pridobivanjem
soglasij in dovoljenj za opravljanje dejav-
nosti.

8. Ponudbe, ki vključujejo najemnino in
morebitne druge pogoje se pošlje v roku 15
dni po javni objavi tega razpisa na naslov:
Vlada RS, Servis za protokolarne storitve
Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj, z oznako:
za razpis za oddajo poslovnih prostorov.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni po izteku roka iz 8.
točke razpisa. Z izbranim ponudnikom bo v
naknadnem roku 15 dni sklenjena najemna
pogodba.

10. Podrobnejša obvestila in dogovori za
ogled prostorov so možni osebno ali po
telefonu vsak delovnik od 8. do 14. ure.
Oseba za stike je mag. Andrej Lapanja, tel.
04/260-1000.

Vlada RS
Servis za protokolarne storitve

Kranj

Ob-34413

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje: stavbno zemljišče:
– parc. št. 121/2, k.o. Kaplja vas, trav-

nik v izmeri 1163 m2, vpisana v zemljiškok-
njižni vložek št. 331. Izklicna cena:
11,630.000 SIT;

– parc. št. 56/1, k.o. Kaplja vas, travnik
v izmeri 671 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 331. Izklicna cena: 6,710.000
SIT;

– parc. št. 894, k.o. Suhadole, njiva v
izmeri 608 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 525. Izklicna cena: 4,864.000
SIT.

2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev pogodbe o prodaji je

15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše po-
godbe, lahko razpisovalec proda zemljišče
drugemu ponudniku, vplačana varščina pa
zapade v dobro razpisovalcu;
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c) ponudbe za nakup nepremičnin mora-
jo vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov;

– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;

– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek

prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 50.000 SIT na
žiro račun Občine Komenda, številka:
50140-630-810379, sklic na št.
7141-9999-0005. Najugodnejšemu po-
nudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.

Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratni-
co do vključno 16. 9. 2000 do 12. ure na
naslov: Občina Komenda, Zajčeva 23,
1218 Komenda, pod oznako »Javni razpis
– Nepremičnine – ne odpiraj!«

Prednost pri nakupu imajo lastniki oziro-
ma uporabniki sosednjih zemljišč, oziroma
eventualni uporabniki ali najemniki zemljišč,
ki so predmet tega razpisa.

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznostih kupca, med drugim mo-
ra kupec poravnati tudi vse morebitne ob-
veznosti do Občine Komenda. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva prodajane ne-
premičnine nosi kupec.

Dodatne informacije lahko dobite pri Ob-
čini Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komen-
da, na oddelku za okolje in prostor ali pri
županu, v času uradnih ur.

Občina Komenda

Ob-34543
Stanovanjski sklad Mestne občine Vele-

nje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi sklepa
Upravnega odbora in sklepa Sveta mestne
občine Velenje št. 466-00572000-283, z
dne 28. 6. 2000, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

poslovnega prostora
I. Predmet razpisa je poslovni prostor v

pritličju stanovanjsko poslovnega objekta
Cesta talcev 18a, Velenje, vpisan v ZK vlož-
ku štev. 712, k.o. Velenje, parc. št. 2708, v
skupni velikosti 67,12 m2.

II. Poslovni prostor leži v objektu, ki je bil
zgrajen leta 1997. Vhod v poslovni prostor
je z dvorišča in skupnega hodnika. Poslovni
prostor je zgrajen do 3. gradbene faze in
ima naslednje prostore:

– prostor ob cesti (glavni prostor) v izmeri
29,34 m2,

– prostor ob cesti v izmeri 37,78 m2,
Skupaj: 67,12 m2.
III. Izklicna cena za poslovni prostor zna-

ša 6,130.914 SIT.
IV. Poslovni prostor, ki je predmet tega

razpisa se prodaja celoten, v stanju kot je v
naravi.

V. Celotno kupnino za poslovni prostor
mora izbrani ponudnik poravnati na žiro račun

Stanovanjskega sklada Mestne občine Vele-
nje št. 52800-849-747 najkasneje v roku 30
dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun iz 5. točke tega razpisa
znaša 10% od izklicne cene poslovnega pro-
stora ter se uspelemu ponudniku vračuna v
kupnino za poslovni prostor, neuspelim pa
vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez
obresti.

VII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Stanovanjski sklad
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje
z oznako “Javni razpis za prodajo poslovne-
ga prostora najkasneje do 22. 9. 2000 do
12. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno za poslovni prostor -

plačilne pogoje,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo o finančnem stanju ponudnika

- BON 1 in BON 2.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija pri iz-
biri ne bo upoštevala.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo dne
25. 9. 2000 ob 10. uri, v prostorih Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki dobili v roku 15 dni od odpiranja
ponudb, priporočeno po pošti.

IX. Pogodba o prodaji poslovnega pro-
stora mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najboljšega ponudnika. V primeru, da se
izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Stano-
vanjskega sklada Mestne občine Velenje.

X. V primeru, da se na razpis prijavi več
ponudnikov je najugodnejši, kdor ponudi vi-
šjo ceno za m2 poslovnega prostora od raz-
pisane, krajši rok plačila kupnine in izvaja-
nje mirne dejavnosti v tem prostoru.

XI. O izbiri najboljšega ponudnika za pro-
dajo poslovnega prostora, bo komisija ob-
vestila vse ponudnike v roku 8 dni po spre-
jemu sklepa o izbiri, s priporočeno pošiljko.
Naročnik si pridržuje pravico, da po pregle-
du in ocenitvi ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom iz tega razpisa

XII. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko ponudniki dobijo na Mestni obči-
ni Velenje, Titov trg 1, Velenje, tel.
89-61-674, pri Blaženki Čujež, Urad za go-
spodarske javne službe, kjer je tudi razpi-
sna dokumentacija.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Velenje

Št. 061-1/00 Ob-34644
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika

na podlagi 6. člena pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Občine Metlika ter na osnovi skle-
pa Občinskega sveta občine Metlika št.
363-8/96 dne 5. 5. 2000 objavlja

ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je: poslovna stavba

– stara osnovna šola Podzemelj s pripada-
jočim zemljiščem. Nepremičnina – stavba
leži na parc. št. 47, ki je pripisana v zk vl. št.
11 k.o. Podzemelj (zemljišče, na katerem
leži stavba, v izmeri 291 m2, stavba – kori-
stne površine 241,13 m2).

2. Izklicna cena nepremičnine, ki jo je
določil sodno zaprisežen cenilec je
5,332.156,66 SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “videno –
kupljeno“.

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje po-
nudb):

a) ponudbe lahko pošljejo fizične ali prav-
ne osebe,

b) pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu (fizične ose-

be) ali registracija (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji,

d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-
bo in prenosu lastništva plača kupec.

5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj – OŠ Podzemelj“.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 18. 9. 2000 ob 8. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna pogod-
ba.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene ku-
poprodajne pogodbe najkasneje v 15  dneh
od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409, s pripisom “sta-
ra OŠ Podzemelj – varščina za resnost po-
nudbe“. Plačana kavcija bo izbranemu po-
nudniku vračunana v ceno, drugim ponu-
dnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 5
dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.

12. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

13. Nepravočasne in nepravilno ozna-
čene ponudbe bodo neodprte vrnjene po-
nudnikom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v
nasprotju z določili tega razpisa oziroma ne-
popolne, bodo izključene iz nadaljnje obrav-
nave.

14. Vse druge informacije se dobijo na
Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ali
na tel. 63-74-01. Ogled nepremičnine je
mogoč po dogovoru.

Občina Metlika
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Objave
delniških družb

Ob-34558
Družba Viator & Vektor, Podjetje za med-

narodno špedicijo in transport, d.d., Dolenj-
ska cesta 244, 1000 Ljubljana, kot izdaja-
telj delnic sporoča, da je dne 24. 8. 2000
prejela obvestilo Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, iz katerega izhaja, da je No-
va Ljubljanska banka, d.d., dne 22. 8. 2000
postala imetnik 24,36% vseh delnic družbe
Viator & Vektor, d.d.

Viator & Vektor, d.d.,
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic
Ob-34627

Uprava družbe PPC Gorenjski sejem,
d.d., Stara cesta 25, Kranj, obvešča delni-
čarje, da se seja skupščine družbe sklicane
za torek, dne 12. 9. 2000 ob 12. uri v pro-
storih družbe Energotuš, Cesta v Trnovlje
10a, Celje, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000
in časniku Dnevnik z dne 11. 8. 2000 pre-
kliče.

PPC Gorenjski sejem, d.d.,
uprava družbe

Preklic
Ob-34630

Uprava družbe Profin, družba za gospo-
darjenje, d.d., Ljubljana (Vrhnika), preklicu-
je sklic skupščine družbe Profin, družba za
gospodarjenje, d.d., sklicane za v ponede-
ljek, 11. 9. 2000 ob 16. uri, v Ljubljani.

Profin, d.d., uprava

Popravek
Ob-34663

V sklicu 5. zasedanja skupščine družbe
Gramiz d.d. Kočevje, ki bo v sredo 20. sep-
tembra 2000, s pričetkom ob 14. uri na
sedežu družbe, Ob Mahovniški c.11 v Ko-
čevju, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
73 z dne 19. 8. 2000 se pravilno predlaga-
ni točki dnevnega reda s predlogi sklepa
glasita:

7. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se spremem-

ba statuta v predloženi vsebini. Sprejme
se čistopis statuta.

8. Razrešitev in imenovanje novega
nadzornega sveta.

(a) Predlog sklepa: razreši se stari nad-
zorni svet.

(b) Predlog sklepa: sprejme se predla-
gani nadzorni svet.

10. točka dnevnega reda se črta.
Gradbeno podjetje

Gramiz d.d., Kočevje
uprava družbe

Brane Oberč

Dopolnitev
dnevnega reda 3.redne skupščine

Vegrad, d.d.
Ob-34748

Na podlagi utemeljene zahteve delničar-
ja Slovenski odškodninski sklad d.d. skla-
dno z določbami ZGD in statuta Vegrad d.d.,
Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova
9/a, 3320 Velenje, uprava družbe dopol-
njuje 6. točko dnevnega reda 3. redne seje
skupščine delničarjev družbe Vegrad d.d.,
Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova
9/a, 3320 Velenje kot sledi:

6.3. Odpokliče se član nadzornega sve-
ta Černetič Simon.

6.4. Za novega člana nadzornega sveta
se imenuje Zupančič Alojz.

6.5. Odpokliče se član nadzornega sve-
ta Špiler Peter.

6.6. Za novega člana nadzornega sveta
se imenuje mag. Peršak Marjan.

Utemeljitev delničarja: zaradi spremenje-
ne lastniške strukture delniške družbe Ve-
grad je potrebno uskladiti sestavo nadzor-
nega sveta.

Vegrad, d.d.
uprava

Št. 2390 Ob-34467
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlino-

stroj, d.d., Domžale, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino,
ki bo v četrtek dne 5. 10. 2000 ob

12. uri v poslovnih prostorih družbe Mlino-
stroj, d.d., Domžale, Študljanska c. 5.

Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti

skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovni organi skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1999
ter plan delovanja za naslednje leto.

3.  Sklepanje o uporabi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta dobiček poslovnega leta
1999 v znesku 1,929.000 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje družba Ripro,
d.o.o. iz Velenja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja in njegovim po-
trdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki, tako da prija-
va prispe na sedež družbe najkasneje do
2. 10. 2000, sicer nima pravice do udelež-
be na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupšči-
ne se morajo podpisati na seznam udele-
žencev in prevzeti glasovalne listične.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe od 4. septembra 2000 do 4. okto-
bra 2000 vsak delovni dan ob 10. do
13. ure.

Mlinostroj, d.d., Domžale
uprava

Miroslav Jerin

Št. 107/00 Ob-34503
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska
1, sklicuje uprava družbe

5. sejo skupščine
GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.,

ki bo v četrtek, 5. 10. 2000 ob 12. uri v
sejni sobi družbe v Murski Soboti, Lendav-
ska 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in preštevalko glasov; skupščini
bo prisostvoval notar.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in revizijske družbe se poslovno poročilo
uprave za leto 1999 sprejme.

4. Sprejem odločitve o pokrivanju izgu-
be za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se izguba
iz poslovnega leta 1999 v višini 78.196
tisoč SIT v celoti pokrije iz revalorizacijske-
ga popravka presežka kapitala.

5. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši člane nadzornega sveta:
Drago Domjan, Janez Hočevar, Štefan Muj-
drica in izvoli nove člane nadzornega sveta:
dr. Drago Dubrovski, Martin Raj in Jožef
Poredoš.

6. Formiranje sklada za odkup lastnih
delnic v višini 10% osnovnega kapitala za
namene iz 240 člena ZGD.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se formira sklad za od-
kup lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala za namene iz 240. člena ZGD.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 2000 imenuje revizorska
družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-
niti zastopniki morajo najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na
skupščini ter deponirati pooblastila pri upra-
vi na sedežu družbe, Lendavska 1 v Murski
Soboti. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe s priporočeno pošiljko najka-
sneje do vključno 2. 10. 2000.
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Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak dan od 11. do 14. ure do za-
sedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred sejo zaradi
vzpostavitve evidence.

Če skupščina ob določenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri z enakim dnevnim
redom, skupščina pa bo v tem primeru
sklepčna ne glede na število prisotnih gla-
sov.

GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.,
uprava

Ob-34515
Na podlagi 67. člena statuta družbe IG-

MAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Slovenčeva 22, Ljubljana, uprava sklicuje

3. skupščino delničarjev
družbe IGMAT, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 2. 10. 2000 ob
16. uri, v prostorih IGMAT, d.d., Polje 351c,
Ljubljana-Polje.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-

volitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dnika skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Sprememba naslova, firme in statuta

družbe.
a) Spremeni se naslov družbe tako, da

glasi: Polje 351c, Ljubljana, poštna št.
1260.

b) Spremeni se firma tako, da glasi: IG-
MAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d.

c) Spremeni se skrajšana firma tako, da
glasi: IGMAT, d.d.

d) Spremembe se vnesejo v 1. in 3. toč-
ko statuta.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in poročila upra-
ve se sprejme letno poročilo za leto 1999.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička, ki glasi: dobiček za
leto 1999 ostane nerazporejen. Del dobič-
ka iz leta 1995 v znesku 19.075,65 SIT se
prenese v rezerve. Del dobička iz leta 1997
v znesku 45,000.000 SIT ter del dobička iz
leta 1998 v znesku 25,000.000 SIT se prav
tako prenese v rezerve. Ostanek dobička iz
leta 1997 v znesku 45,307.669,74 SIT ter
ostanek dobička iz leta 1998 v znesku
18,898.255,79 SIT ostane nerazporejen.
Del dobička iz leta 1995 v višini
39,412.601 SIT se razdeli za dividende in
za nagrade upravi, delavcem s posebnimi
pooblastili in članom nadzornega sveta, kot
sledi:

– za dividende 30,607.107 SIT, kar zna-
ša 544 SIT na delnico,

– za nagrado upravi 2,214.469 SIT,
– za nagrado 5 delavcem s posebnimi

pooblastili skupno 4,322.500 SIT,
– za nagrado predsedniku nadzornega

sveta 931.000 SIT,
– za nagrado članoma nadzornega sveta

skupno 1,356.600 SIT.
5. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za leto 2000 se ime-
nuje revizijska hiša ITEO Abeceda, d.o.o.,
iz Ljubljane.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora upra-
va družbe prejeti najkasneje do četrtka,
28. 9. 2000. Pooblaščenci morajo prijavi
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležence prosimo, da pridejo na za-
sedanje skupščine vsaj pol ure pred začet-
kom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 8. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 17. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

IGMAT, d.d.
uprava

Št. 187/2000 Ob-34540
Na podlagi 28. člena statuta delniške

družbe Universal d.d. Ivančna Gorica upra-
va sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica

Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 5. 10.
2000 s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe

skupščine: predsednika skupščine, dva
preštevalca glasov in notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju podjetja za leto 1999 z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju podjetja za leto
1999 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog glede uporabe dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave glede uporabe dobička.
5. Potrditev revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta glede imenovanje revizorja.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta o imenovanju članov nadzor-
nega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Jožetu Ka-
stelec na tel. 78-69-410 ali po faksu
78-69-411 od 7. do 15. ure vsak delovnik.

Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe

Ob-34567
Na podlagi 70. točke statuta Hypo Al-

pe-Adria-bank d.d., sklicuje uprava banke

4. skupščino
Hypo Alpe-Adria-bank d.d.,

ki bo v sredo, 6. septembra 2000 ob
9. uri v poslovnih prostorih banke, Trg osvo-
bodilne fronte 12, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlaga uprava ban-
ke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine ter potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje notarja Borisa Lepšo.

Potrdi se predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval notar Boris

Lepša.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta

banke
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se imenuje Dr. Wolfgang Felser, Neu-
waldeggerstraße 41/4/4, 1170 Wien, Av-
strija z mandatom do 7. junija 2004.

3. Razno
Udeležba na skupščini: skupščine banke

se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji banke oziroma njihovi poobla-
ščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
10 dni pred zasedanjem skupščine na se-
dežu banke.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob
17. uri. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina banke veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
uprava

Ob-34608
Na podlagi 43. člena statuta družbe

Transport Krško, d.d., sklicujem

5. skupščino delničarjev,
ki bo 2. 10. 2000 ob 12. uri, v poslov-

nih prostorih družbe, z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje predsedujočega skup-
ščine in dva preštevalca glasov.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju

družbe za leto 1999 z mnenjem revizorja.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1999 z mnenjem revizorja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
za novo mandatno obdobje.

Predlog sklepa: imenuje se štiri člane
nadzornega sveta, ki bodo zastopali intere-
se delničarjev, in sicer:

– Berlot Vater,
– Klanjšček David,
– Šterk Jože,
– Zago Pavla.
5. Pogojno in poenostavljeno povečanje

osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o spremembi osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto

2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-

oblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje EPIS, d.o.o., Celje.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žr-
tev 133, vsak delovnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se o objavljenih predlogih
odloča po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žr-
tev 133, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic pridejo na skupščino pred zasedanjem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovni sklic uro
kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Transport Krško, d.d.
direktor

Ob-34737
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana
vabi uprava družbe delničarje na

4. sejo skupščine družbe IMP Klima
montaža d.d

ki bo v ponedeljek, 2. 10. 2000, s pri-
četkom ob 11. uri na sedežu družbe IMP
Klima montaža d.d., Vojkova 58 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji

sklep: “Imenuje se predsednika skupščine
ter dva preštevalca.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja.”

II. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: “na podla-
gi podane odstopne izjave se razreši člani-
co nadzornega sveta Andrejo Kodrin ter se
za člana nadzornega sveta imenuje Marjana
Gregoriča.

Mandat novoimenovanega člana nadzor-
nega sveta preneha s prenehanjem manda-
ta preostalih članov nadzornega sveta.”

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanja glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane eno uro po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

IMP Klima montaža, d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-34412
Uprava družbe Vipap Videm Krško, d.d.,

Tovarniška 18, 8270 Krško, objavlja, da so
bili na seji skupščine družbe Vipap Videm
Krško, d.d., sklicani na dan 10. 8. 2000 ob
12. uri, na sedežu družbe v Krškem, sklad-
no s predlogi uprave in nasprotnimi predlo-
gi delničarjev, soglasno sprejeti naslednji
sklepi:

1. Za predsednika skupščine se imenu-
je Marka Sikošeka.

Za sestavo zapisnika skupščine se potr-
di notar Miro Košak oziroma njegov namest-
nik notarski kandidat Miro Košak.

2. (a) Črta se določilo 6. člena dvanajste-
ga odstavka  in se nadomesti z določilom:

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji, kateri imajo delnice z nominalno
vrednostjo, ki predstavlja skupaj 15% os-
novnega kapitala družbe. Če skupščina ni
sklepčna v eni uri od začetka skupščine, se
nadomestna skupščina skliče v 24 urah od
trenutka, ko bi morala zasedati skupščina
na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Na-
domestna skupščina je sklepčna ne glede
na prvi stavek tega odstavka.

(b) Spremeni se 8. odstavek 12. člena,
ki spremenjen določa:

Za vse odločitve skupščine se zahteva
soglasje delničarjev, ki skupaj predstavljajo
87% osnovnega kapitala družbe.

Prečiščeno besedilo statuta se uskladi s
sprejetimi sklepi.

3. Skladno z ZFPP in sklepom sprejetim
na nadzornem svetu z dne 16. 3. 2000,
skupščina potrjuje ukrepe uprave družbe,
ki jih je uprava predlagala zaradi zagotavlja-

nja kapitalske ustreznosti podjetja, skladno
z zakonom o finančnem poslovanju podjetij.

4. Člani uprave prejmejo nagrade za
uspešno delo v skladu s sklepom skupšči-
ne z dne 15. 6. 1998. V skladu s sklepom
skupščine z dne 15. 6. 1998 in kot nagra-
da za doseganje izjemno dobrih poslovnih
rezultatov družbe, se članom uprave izpla-
čajo nagrade za njihovo delo v obliki delnic
družbe Vipap Videm Krško, d.d., in sicer
skladno s sklepom nadzornega sveta druž-
be z dne 26. 7. 2000.

Dovoli se prenos delnic in vpis novih
lastnikov v register Klirinško depotne druž-
be Ljubljana, d.d. Vse stroške prenosa del-
nic na nove lastnike plača družba. V skladu
s sklepom skupščine z dne 15. 6. 1998
skupščina delničarjev soglaša s pogoji za
odkup 1% vseh izdanih delnic družbe Vipap
Videm Krško, d.d., s strani zaposlenih de-
lavcev družbe.

5. Kot revizorja za poslovna leto 2000
se imenuje revizijska hiša Constantia MT&D,
d.o.o., Vilharjeva 27, Ljubljana.

6. Potrdi se letno poročilo za poslovno
leto 1999, katerega je revidirala revizijska
hiša Constantia MT&D, d.o.o.

7. Izguba poslovnega leta 1999, v višini
979,460.000 SIT, ostane nerazporejena.

8. (a) Razširi se dejavnost družbe, in si-
cer z dejavnostjo otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov s šifro dejavno-
sti 55.231.

(b) 4. člen 4.1. točke statuta se uskladi
s sprejetim sklepom.

Vipap Videm Krško, d.d.
predsednik uprave družbe

Oldřich Kettner, dipl.ek.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-21/00-7 Ob-34497
3071-22/00-5

Priglašena koncentracija družb Perspek-
tiva FT, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana,
AFP uvoz-izvoz, d.o.o., Sela pri Dobovi
2, 8257 Dobova in Lisca, d.d., modna
oblačila, Prešernova ulica 4, 8290 Sev-
nica, ni podrejena določbam zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99, v nadaljevanju: ZPOmK).
Urad je ugotovil, da priglašena koncentraci-
ja ni podrejena določbam ZPOmK, saj sku-
pni letni promet v transakciji udeleženih po-
djetij v posameznem od zadnjih dveh let na
slovenskem trgu pred obdavčitvijo ni prese-
gel 8 milijard tolarjev.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-20/00-20 Ob-34738
Priglašena koncentracija podjetij Pro-

dukcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljub-
ljana, Super Plus Holding, d.d., Kranjče-
va 26, Ljubljana in Kanal A, d.d., Tivol-
ska 50, Ljubljana, ne nasprotuje določi-
lom zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) in je
skladna s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence
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Razne objave

Sn 98/00-18 Ob-34415
Na podlagi 20. in 21. člena zakona o

izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00), 6. člena
uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi ne-
premičnin in premičnin v lasti Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 52/98 in 61/99)
ter sklepa Vlade RS z dne 13. 4. 2000,
razpisuje Ustavno sodišče Republike Slove-
nije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana

j a v n o  d r a ž b o
za prodajo rabljenega osebnega

avtomobila
Osebni avto je znamke Renault Megane,

RT, 1,6 Classic, 1600 ccm, letnik 1998,
prevoženih 63.000 km.

Izklicna cena je 1,480.000 SIT.
Osebni avto se prodaja po sistemu vide-

no-kupljeno.
Javna dražba je ustna s 5.000 SIT, kot

najnižjim zneskom višanja.
Javna dražba bo 29. septembra 2000,

ob 10. uri, v razpravni dvorani sodišča, I.
nadstropje, Beethovnova 10, Ljubljana.

Uspešni dražitelj sklene v dveh delovnih
dnevih po dražbi kupno pogodbo z ustav-
nim sodiščem in to tako, da je celotna kup-
nina poravnana v 5 delovnih dneh od dneva
sklenitve pogodbe. Dražitelj plača davek na
promet vozila in stroške prepisa. Osebni
avto se preda uspešnemu dražitelju po pod-
pisu kupoprodajne pogodbe in izvršenih pla-
čilih.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji polo-
žiti kavcijo in to v znesku 10% izklicne cene.
Kavcijo se nakaže na žiro račun Ustavnega
sodišča št. 50100-637-55167 sklic na
štev. 00 714199-2000, z navedbo name-
na: varščina za Renault Megane. Po konča-
ni javni dražbi se kavcijo vrne tistim dražite-
ljem, ki na dražbi niso uspeli in to najkasne-
je v 5-ih delovnih dnevih od dneva dražbe,
brez obresti.

Interesenti si pred dražbo lahko ogleda-
jo osebni avtomobil, ki je predmet dražbe in
to 29. septembra 2000, med 8. in 9.50,
pred Ustavnim sodiščem RS, Beethonova
ulica 10, v Ljubljani, kjer bodo dobili tudi
vsa pojasnila.

Dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačilu kavcije, dražitelji pravne
osebe pa tudi dokazilo o plačilu davkov in
prispevkov in zapadlih obveznosti do svojih
upnikov ter pooblastilo za zastopanje.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 46601-40/00-0507 Ob-34419
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 11.05.2000, objavlja

ustno javno
dražbo za odprodajo

nepremičnin parc.št. 2388 in parc.št.
2380 k.o. Poreč (počitniško naselje Mate-
rada Poreč) v Republiki Hrvaški.

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini

parc.št. 2388 v izmeri 1 64 20 m2 in parc.št.

2380 v izmeri 44 72 m2, ki sta vpisani v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2766 k.o. Po-
reč, pri katerem ima Občina Krško vknjiže-
no pravico uporabe.

Na predmetnih nepremičninah so zgra-
jene počitniške kapacitete Občine Krško,
katerih upravljalec je Počitniška skupnost
Krško in sicer Vila Materada, gostinski ob-
jekt (menza) in zidani bungalovi. Gostinski
objekt in bungalovi so črna gradnja.

Nepremičnine se nahajajo tik ob morski
obali, območje je povezano s preostalim
turističnim delom Poreča in se nahajajo v
ureditvenem območju, v turistični coni, ki jo
lahko primerjamo z ureditvenimi območji
mestnih centrov. Območje je namenjeno tu-
ristično rekreativni dejavnosti.

Komunalna opremljenost stavbnih par-
cel je srednje visoka, individualna opremlje-
nost zajema vodovodno napeljavo, kanali-
zacijski priključek na javno kanalizacijsko
omrežje in elektro priključek, opremljenost
z objekti in napravami kolektivne komunal-
ne rabe pa zajema javno cestno omrežje,
javno razsvetljavo in odvodnjavanje.

Vila Materada je reprezentativni objekt,
ki je bil zgrajen v osnovi kot vila na morju. Z
leti so ga lastniki dograjevali in spreminjali
ter prilagajali za potrebe turizma (preuredi-
tev v apartmaje). Zgradba je objekt masivne
gradnje iz leta 1911.

2. Čas in kraj ustne javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 20. 9.

2000 s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi »A«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnini parc.št.

2388 in parc.št. 2380 k.o. Poreč je
413,279.326 SIT na dan 14. 8. 2000 ozi-
roma 3,897.310 DEM na dan prodaje ne-
premičnin, preračunanih v tolarje po sred-
njem tečaju Banke Slovenije.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
5,000.000 SIT.

4. Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem,

bo v 15 delovnih dneh po opravljeni dražbi
sklenjena kupoprodajna pogodba z rokom
plačila 8 dni od podpisa pogodbe na žiro
račun prodajalca.

5. Drugi pogoji
– pri javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih, prispevkih in zapadlih ob-
veznostih do svojih upnikov v originalu ali v
overjeni fotokopiji, če je dražitelj pravna ose-
ba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizič-
na oseba, državljan Republike Slovenije,

– dražitelji morajo do dneva javne draž-
be plačati varščino v višini 41,327.933 SIT
na žiro račun Občine Krško, št. 51600-
630-13042 in dokazilo o plačilu predložiti
pred pričetkom dražbe,

– najugodnejši dražitelj je dolžan v roku
15 dni po opravljeni dražbi skleniti kupopro-
dajno pogodbo s prodajalcem, ki bo skle-
njena z lastninskim pridržkom,

– če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem ro-
ku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse rizike in stroške v zvezi z ureditvijo
lastninske pravice (davek, stroške overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo, stroške pre-
vajanja in drugo) nosi kupec,

– kupec sam opravi vsa dejanja pri pri-
stojnih hrvaških organih, potrebna za uve-
ljavitev in realizacijo pogodbe,

– ogled nepremičnin je možen dne 18.
9. 2000 ob predhodni najavi na sedežu
Občine Krško, tel. 0608/22-771, int. 206
pri Francu Pavlinu, kjer so na voljo tudi osta-
le informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.

Občina Krško

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Trbovlje, preklicuje
štampiljko okrogle oblike (notranji rob 28
mm, zunanji rob 30 mm) z vsebino: AGEN-
CIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČIL-
NI PROMET, PODRUŽNICA TRBOVLJE,
številka 5. Ob-34739

NETKA ADVANCER NETWORKING
d.o.o., Golo 70, Ig, štampiljko z napisom
NETKA Advanced Networking d.o.o., Golo
70, 1292 IG. gnf-33866

Priglasitveni list

Ajdarpašić Šećo, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056389/4656/01-37/1996, izdana
dne 6. 6. 1996. gnj-33887

Ćož Andrej, Žalna 33/a, Grosuplje, obr-
tno dovoljenje, št. 028195/0693/00-
19/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gnv-33675

Horvat Milan, Trnovski vrh 3, Trnovska
vas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
046125/1386/0052 1995, izdana dne 6.
3. 1995, izdala OZS. gne-33567

Hrvatin Ljudmila, Prisoje 7/b, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in obrtno dovolenje, št.
016364/0136/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-33661

Mandelc Jože, Mencingerjeva ul. 26,
Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
014755/2383/00-54/1995, izdana dne
1995. gny-33772

Matijevič Bojan, Geršakova 27, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064.2684/94,
izdan dne 18. 3. 1998. gnc-33444
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Milošič Stanko, Rimska ploščad 10,
Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060196/1916/01-52/1996, izdana dne
1996. gnu-33776

Paulin Vesna, Žaucerjeva ulica 15, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št.
057193/3787/01-38/1997, izdano dne
30. 6. 1997. gnc-33973

Potočnik Jožica Mahne, Dobovec 48,
Rogatec, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
63168/1121/1996. gnw-33874

Vihar Lea s.p., Slepa ulica 9, Kamnica,
obrtno dovoljenje, št. 065786/7048/02-
74/1998. gnk-33836

Vizlar Peter, Šmartinska cesta 5, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055686/1883/01-35/1995, izdana dne
1. 7. 1996. gnv-33925

ZLATARSTVO PAPLER s.p., Šubičeva 1,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-
0323/94, izdan dne 1996. gne-33846

Žižmond Janez, Predoslje 136/a, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 18-0622/94,
izdan dne 23. 5. 1994. gnk-33565

Potne listine

Bezjak Andreja, Gajevci 25/b, Gorišni-
ca, potni list, št. BA 729502, izdala UE
Ptuj. gnn-33583

Bizovičar Vladimir, Mestni trg 36, Škofja
Loka, potni list, št. BA 794989, izdala UE
Škofja Loka. gnh-33714

Bučan Mario, Taborska c. 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 601421, izdala UE Ljublja-
na. gnr-33929

Curk Erik, Cankarjeva 48, Nova Gorica,
potni list, št. AA 842906, izdala UE Nova
Gorica. gnk-33736

Čović Luka, Za trgovino 1, Notranje Go-
rice, potni list, št. BA 813563, izdala UE
Ljubljana. gnc-33844

Debevec Bernard, Nova pot 200, Notra-
nje Gorice, potni list, št. BA 731419, izdala
UE Ljubljana. gne-33917

Donša Franci, Jakčeva 36, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 2212, izdala UE Ljubljana.
gnx-33723

Drašček Milena, Poljubinj 72, Tolmin,
potni list, št. BA 939133, izdala UE Tolmin.
gng-33615

Drašler Andrej, Mengeška cesta 21/a,
Trzin, potni list, št. BA 527696, izdala UE
Domžale. gnk-33936

Đorđič Dalibor, Kvedrova 12, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 576084, izda-
la UE Koper. gnh-33614

Flego Marko, Gozdna pot 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 578011, iz-
dan 9. 9. 1997, izdala UE Koper.
gnm-33834

Furlan Manja, Srebrničeva 1, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 75836, izdala UE Koper. gne-33842

Furlani Edvard, Grablovičeva ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. AA 877118, izdala
UE Ljubljana. gnx-33598

Gasparini Dejan, Levstikova ul. 2, Izola -
Isola, potni list, št. BA 578748, izdala UE
Izola. gno-33807

Gole Branko, Sranska vas 26, Novo me-
sto, potni list, št. BA 355107, izdala UE
Novo mesto. gnz-33921

Gorenc Sonja, Kosovelova ulica 18, Lju-
bljana, potni list, št. AA 871593, izdala UE
Ljubljana. gnv-33425

Grobin Miran, Čača vas 46/a, Podplat,
potni list, št. BA 526598, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gni-33588

Habjan Joško, Kranjska cesta 2, Kam-
nik, potni list, št. BA 363014, izdala UE
Kamnik. gnc-33594

Habjanič Angela, Šafarsko 55, Ljutomer,
potni list, št. BA 509464, izdala UE Ljuto-
mer. gnl-33910

Hladnik Uroš, Ul. Rada Simonitija 9,
Nova Gorica, potni list, št. AA 983202, iz-
dala UE Nova Gorica. gnf-33741

Hrvatin Bojan, Cesta na Markovec 7, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 485470,
izdala UE Koper. gni-33488

Imperl Matej, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, potni list, št. BA 892360, izda-
la UE Škofja Loka. gnu-33951

Ipavec Melita, Levpa 90, Kal nad Kana-
lom, maloobmejno prepustnico, št. AI
117088, izdana 1. 8. 1996, izdala UE Nova
Gorica. gnt-33827

Ipša Vlasta, Dijaška 6, Murska Sobota,
potni list, št. BA 166603, izdala UE Murska
Sobota. gnf-33466

Ivković Sladžana, Preglov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 883457, izdala UE
Ljubljana. gnl-33610

Jančič Renata, Vodiška 64, Vodice, pot-
ni list, št. BA 519964, izdala UE Ljubljana.
gnf-33991

Kardinar Zdenka, Lutverci 49, Apače,
potni list, št. BA 976656, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-33962

Kejžar Anja, Ul. bratov Potočnikov 17,
Notranje Gorice, potni list, št. BA 860821,
izdala UE Ljubljana. gnm-33738

Kejžar Tine, Ul. bratov Potočnikov 17,
Notranje Gorice, potni list, št. AA 455268,
izdala UE Ljubljana. gnj-33737

Kljajić Maja, Ormoška cesta 24, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 729013, izdala UE
Ljutomer. gnr-33529

Kljajić Marko, Ormoška cesta 24, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 729014, izdala UE
Ljutomer. gnp-33531

Koren Nataša, Radizel, Mariborska ce-
sta 70, Maribor, potni list, št. BA 503541,
izdala UE Maribor. gnd-33468

Korun Andreja, Pondor 17, Tabor, potni
list, št. BA 852760, izdala UE Žalec.
gns-33628

Kostanjevec Branko, Arbajterjeva ul. 5,
Ptuj, potni list, št. BA 962287, izdala UE
Ptuj. gnk-33761

Kramer Branko, Ravne 28, Šoštanj, pot-
ni list, št. CA 014525. gnk-33636

Kuzmanović Emina, Endlicherjeva 7, Ma-
ribor, potni list, št. BA 733893, izdala UE
Maribor. gnb-33470

Mahne Andrej, Polanškova 40, Ljublja-
na, potni list, št. BA 899237, izdala UE
Ljubljana. gns-33703

Mahne Bojan, Polanškova 40, Ljubljana,
potni list, št. BA 101912, izdala UE Ljublja-
na. gnv-33700

Mahne Majdka, Polanškova 40, Ljublja-
na, potni list, št. BA 171946, izdala UE
Ljubljana. gnt-33702

Mahne Peter, Polanškova 40, Ljubljana,
potni list, št. BA 899238, izdala UE Ljublja-
na. gnu-33701

Martnčič Dejan, Griže 66, Griže, potni
list, št. AA 964612, izdala UE Žalec.
gnx-33873

Meglič Jože, Splavrski prehod 7, Mari-
bor, potni list, št. BA 395150. gnk-33915

Mihajlović Ines, Polje, Cesta V/2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 814577. gns-33482

Mijatović Pejo, Cesta komandanta Sta-
neta 39, Medvode, potni list, št. AA
873057, izdala UE Ljubljana. gnq-33905

Miljić Žarko, Ulica Slavka Gruma 3, Novo
mesto, potni list, št. BA 891527, izdala UE
Novo mesto. gns-33532

Mirović Emina, Čanžekova ul. 38, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 735622, izdala UE
Ljubljana. gnl-33710

Mlakar Aleš, Papirniška ulica 17/a, Kr-
ško, potni list, št. BA 656491, izdala UE
Krško. gnq-33580

Mrhar Marijan, Cankarjeva 20, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 177704, izdala UE
Nova Gorica. gne-33742

Obranovič Tina, Mlakarjeva 61, Trzin, po-
tni list, št. BA 251680, izdala UE Domžale.
gno-33557

Oražem Boštjan, Gornje Lepovče 37,
Ribnica, potni list, št. BA 528956, izdala
UE Ribnica. gnf-33616

Oražem Uroš, Stobovska 12/a, Domža-
le, potni list, št. BA 727087, izdala UE Do-
mžale. gnm-33984

Paljk Vladimir, Solkan, M. Valentinčiča
10, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 34765, izdala UE Nova Gorica.
gnu-33601

Pavleković Husein, Krimska 20, Ljublja-
na, potni list, št. BA 769687, izdala UE
Ljubljana. gnn-33708

Peter Ušaj, Vipolže 30, Dobrovo v Brdih,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112996,
izdala UE Nova Gorica. gnn-33483

Petrovič Stanislav, Turški vrh 30, Zavrč,
potni list, št. BA 819051, izdala UE Ptuj.
gnr-33633

Pivk Irma, Idrijska Bela 3, Idrija, potni
list, št. BA 838981, izdala UE Idrija.
gnp-33631

Plak Peter, Trška gora 41, Krško, potni
list, št. AA 625196, izdala UE Krško.
gnk-33490

Poropat Suzana, Polje 15, Izola - Isola,
potni list, št. AA 203465, izdala UE Izola.
gnk-33740

Raspet Tamara, Ul. Sv. Barbare 13, Idri-
ja, potni list, št. BA 838820, izdala UE Idri-
ja. gnj-33912

Reja Tomaž, Kozana 23 a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
62013, izdana 12. 7. 1994, izdala UE Nova
Gorica. gnu-33826

Repar Anton, Dolga vas, Remihova ul.
6, Kočevje, potni list, št. AA 99074, izdala
UE Kočevje. gnx-33423

Roj Adriano, Ulica IX. korpusa 9, Izola -
Isola, potni list, št. AA 505626, izdala UE
Izola. gnq-33534

Sagadin Miloš, Herbersteinova 18, Lju-
bljana, potni list, št. BA 540505, izdala UE
Ljubljana. gnx-33648

Seifović Samir, Polje pri Vodicah 29/a,
Vodice, potni list, št. BA 798155, izdala UE
Ljubljana. gnk-33811
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Smrekar Igor, Šemnik 87b, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 184446, izdala UE
Zagorje ob Savi. gni-33963

Snoj Jošt, Pod hrasti 28, Ljubljana, potni
list, št. AA 61436, izdala UE Ljubljana.
gng-33865

Sodja Peter, C. T. Tomšiča 48, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 890480, izdala UE
Jesenice. gnz-33946

Soršak Peter, Cesta na grad 64, Celje,
potni list, št. BA 962946, izdala UE Celje.
gnm-33584

Spindler Žuža, Trebinjska 11, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 77/2000. gnf-33716

Strnad Barbara Nada, Breg 22, Ljublja-
na, potni list, št. AA 601299, izdala UE
Ljubljana. gns-33428

Suhadolnik Tomaž, Šmarata 2, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. BA 175360, izdala
UE Cerknica. gnl-33960

Šinkovec Dušan, Visoko 67d, Visoko,
potni list, št. BA 941840, izdala UE Kranj.
gnt-33877

Škrabar Blanka, Bilje 45, Renče, potni
list, št. BA 810329, izdala UE Nova Gorica.
gnt-33727

Špacapan Andrej, Ozeljan 22, Šempas,
potni list, št. AA 888425, izdala UE Nova
Gorica. gni-33613

Špacapan Andrej, Ozeljan 22, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 87995,
izdala UE Nova Gorica. gnj-33612

Tominec Tomaž, Lipca 10, Logatec, po-
tni list, št. BA 830862, izdala UE Logatec.
gng-33940

Tonkli Dušan, Kromberk, Pavšičevo na-
selje 33, Nova Gorica, potni list, št. AA
173910, izdala UE Nova Gorica.
gng-33840

Trstenjak Dominik, Radomerje 14 m, Lju-
tomer, potni list, št. BA 552040, izdala UE
Ljutomer. gnq-33830

Truntič Natalija, Gačnik 30, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. AA 4117, izdala UE
Pesnica. m-1291

Turičnik Karolina, Mirna ulica 8, Mari-
bor, potni list, št. BA 503909, izdala UE
Maribor. gnq-33955

Unuk Robert, Petrovičeva 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 444848, izdala UE Ljublja-
na. gnu-33576

Uršič Aljoša, Podmark 2, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
63427, izdala UE Nova Gorica. gnn-33733

Uršič Irena, Podmark 2, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
101885, izdala UE Nova Gorica.
gnm-33734

Vampelj Nataša, Nadlesk 33, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. BA 815455, izdala
UE Cerknica. gnm-33959

Vedenik Randl Irena, Dolenja vas 16,
Prebold, potni list, št. AA 545136, izdala
UE Žalec. gng-33590

Velkavrh Anita, Brezje pri Dobrovi 24,
Dobrova, potni list, št. BA 206515, izdala
UE Ljubljana. gns-33978

Vlašič Matjaž, Dolenjci 8, Adlešiči, potni
list, št. BA 940585, izdala UE Črnomelj.
gnj-33587

Vogrič Tea, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 187051, izdala
UE Ljubljana. gno-33582

Volk Ester, Lepa cesta 41, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 971, izdala UE
Piran. gnl-33735

Vrček Andreja, Semedela 15, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 578356, izda-
la UE Koper. gnk-33486

Vrhovec Marko, Perora Building 7 th Flo-
or Limassol, Cyprus, potni list, št. BA
737382. gnc-33698

Vrhovec Tatjana, Seča 158, Piran - Pira-
no, potni list, št. BA 578896, izdala UE
Piran. gnh-33839

Vrhovec Tatjana, Seča 158, Piran - Pira-
no, maloobmejno prepustnico, št. AI
79036, izdala UE Piran. gnj-33837

Vujović Budimir, Slovenska c. 55/c, Lju-
bljana, potni list, št. AA 601794, izdala UE
Ljubljana. gnm-33884

Vujović Cvetka, Slovenska c. 55/c, Lju-
bljana, potni list, št. AA 677778, izdala UE
Ljubljana. gnl-33885

Vules Mija, Streliška pot 14, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
92367, izdala UE Nova Gorica. gnl-33485

Zapušek Lovro, Ulica 3. julija 4, Velenje,
potni list, št. AA 899625, izdala UE Velenje.
gnh-33964

Zupančič Boris, Rabska ulica 9, Škoflji-
ca, potni list, št. AA 209882, izdala UE
Ljubljana. gno-33536

Žunko Tanja, Pekre, Aleševa ulica 17,
Maribor, potni list, št. BA 741571, izdala
UE Maribor. gni-33688

Žvokelj Tomaž, Polanškova 23, Ljublja-
na, potni list, št. AA 217139, izdala UE
Ljubljana. gnj-33862

Osebne izkaznice

Artač Anton, Rovte 91, Rovte, osebno
izkaznico, št. 77985. gnd-33593

Avberšek Miha, Lipa 10, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 285181. gnr-33629

Bartolič Goran, Valvasorjeva 17, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 126311.
gni-33838

Basej Marija, Povšetova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 154288. gnh-33739

Blaž Mateja, Celovška 181, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 92732. gnk-33461

Breg Ana, Trdinova 7, Maribor, osebno
izkaznico, št. 76413. gnw-33499

Bregar Dejan, Breznikova cesta 61/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 256292.
gnm-33684

Cene Vladimir, Liboje 65, Petrovče, ose-
bno izkaznico, št. 259166. gnk-33586

Cukrov Nataša Vera, Ljubljanska cesta
101, Domžale, osebno izkaznico, št.
103068. gns-33853

Domitar Štefan, Dolge njive 2/a, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
165138. m-1279

Dostal Mateja, Dolenjska cesta 84, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 264860.
gny-33847

Dragnić Marjeta, Poljanska 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 251573.
gnp-33731

Drašler Andrej, Mengeška cesta 217a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 46329.
gnl-33935

Flego Marko, Gozdna pot 5, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 375423.
gnp-33831

Fon Andrej, Mirna pot 10, Sežana, ose-
bno izkaznico, št. 2675. gnx-33948

Godec Pavla, Velika Račna 25, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 147375.
gno-33907

Groznik Bojana, Preglov trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 9344. gno-33982

Holc Zorislava, Ulica Kirbiševih 11, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 315251. gnc-33473

Horvat Ana, Zakotnikova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 24719. gnb-33945

Horvat Robert, Kolodvorska 15, Sredi-
šče ob Dravi, osebno izkaznico, št. 31893.
gnp-33481

Hozanović Izet, Hrastje 16, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. AH 3766 - za tujca.
gny-33922

Hribar Anže, Žiganja vas 48, Križe, ose-
bno izkaznico, št. 253380. gnw-33524

Iskra Milena, Staneta Severja 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 305086.
gnp-33956

Jamnik Uroš, Vrh 14, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 163947. gnu-33676

Jančič Renata, Vodiška 64, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 380640. gng-33990

Jandrlić Maja, Gradac 134, Gradac, ose-
bno izkaznico, št. 239474. gnt-33752

Jurički Mihael, Ob gozdu 4, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 172911. gnp-33581

Kastelic Štefan, Krška vas 26, Krka, ose-
bno izkaznico, št. 224119. gny-33422

Kavalič Vesna, Pahorjeva 32, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 252253.
gnb-33620

Kešanski Lea, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 125732.
gnm-33559

Klanšek Anton, Trg svobode 28, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 313187.
gns-33453

Koder Irena, Kokra 41/a, Preddvor, ose-
bno izkaznico, št. 244727. gnz-33471

Koren Ana, Boltenška 50, Maribor, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.80/1998. gnm-33634

Kotnik Ivan, Zadobrova 125, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 106737. gnu-33751

Krajc Katarina, Grahovo 49/a, Grahovo,
osebno izkaznico, št. 68773. gnh-33489

Lavrič Franc, Zaloška 56, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 17609. gnp-33681

Levc Nataša, Habatova 13, Trzin, oseb-
no izkaznico, št. 239810. gnr-33729

Makovec Tihomir, Škocjan 35/m, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
134169. gnn-33537

Maraković Zlatko, Ulica Savinjske čete
2, Žalec, osebno izkaznico, št. 154590.
gnx-33502

Mirović Emina, Čanžekova 38, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 247413.
gnk-33611

Misja Aleksander Saša, Stantetova 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 251829.
gnq-33630

Novak Marija, Pokopališka 37, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 341599.
gnw-33774

Novljan Rozalija, Pance 7, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 133832. gnv-33500
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Pavlič Mirjana, Prečna 14, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 371772. gny-33472

Petković Marko, Glinškova ploščad 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281758.
gnt-33552

Pihlar Matjaž, Močnikova ulica 10, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.62/2000. gny-33697

Plazovnik Tomaž, Stari trg 249, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 49533.
gnm-33484

Porić Edis, Klanska ulica 15, Medvode,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.29/2000. gnc-33644

Pozderec Zlata, Volkmerjeva 7, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 225008.
gnr-33829

Robin Kristina, Jareninski vrh 40, Jare-
nina, osebno izkaznico, št. 179427.
m-1271

Selan Frida, Cesta 24. junija 72/b, Ljub-
ljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 64157.
gnd-33493

Semenič Matevž, Preglov trg 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 290452.
gnu-33726

Sitar Boris, Podvine 14, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 168644. gnr-33879

Slapar Tanja, Breg pri Komendi 8/a, Ko-
menda, preklic osebne izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št.63/1999. gnz-33696

Sodnik Aljoša, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 284930.
gnn-33858

Stanković Zorica, Razdevškova 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 93961.
gng-33765

Štravs Matej, Sela 43/a, Bled, osebno
izkaznico, št. 184913. gng-33965

Šuler Simon, Meža 65, Dravograd, ose-
bno izkaznico, št. 16907. gnw-33749

Tomc Vladimir, Krožna ulica 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 260538. gnn-33833

Voje Bogomil, Stranska pot I/1, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 365508.
gnw-33578

Volkar Rudi, Laze 20/a, Laze v Tuhinju,
osebno izkaznico, št. 250979. gnc-33819

Zevnik Neža, Stara cesta 18, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 239031. gny-33747

Zupanc Viljem, Cesta na Rožnik 29, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 128616.
gnq-33480

Živanovič Maja, Hrastova ulica 9, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 261000.
gnm-33609

Vozniška dovoljenja

Ahlin Hedvika, Brinje 4, Šentrupert, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061970,
reg. št. 8422, izdala UE Trebnje.
gnj-33687

Ambrožič Polona, Zasip, Muže 2, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201612, reg. št. 25769. gnb-33770

Arnšek Branko, Župelevec 21, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12981,
izdala UE Brežice. gnp-33556

Aščić Zoran, Ljubljanska 31, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
8749, izdala UE Izola. gnz-33971

Bajcer Božidar, Šalek 82, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
424479, reg. št. 12062, izdala UE Vele-
nje. gns-33753

Bak Tanja, Osp 10, Črni Kal, vozniško
dovoljenje, reg. št. 40240. gnz-33746

Baligač Andrej, Ižakovci 87, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 19071.
gnh-33664

Batista Damijana, Župančičeva 12, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2470. gnj-33787

Bekuš Breda, Ul. Frankolovskih žrtev 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31396. gnp-33756

Belina Tadej, Rojkova 16, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14101. gnv-33800

Berglez Jelka, Savinjska cesta 100, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16591, izdala UE Žalec. gno-33632

Bogdanović Maja, Pot v Močilnik 6/a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9388, izdala UE Vrhnika. gnv-33750

Brdnik Danilo, Spodnjevaška pot 24/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 909488, reg. št. 41532, izdala UE
Maribor. m-1270

Brečko Bojan, Špengova ulica 33, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9319,
izdala UE Ruše. m-1265

Bubnič Dušan, Zadlog 3, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. S 532419, reg. št. 981, izdala UE
Idrija. gng-33690

Capuder Mitja, Reševa ul. 9, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42817,
izdala UE Ptuj. gnb-33674

Cigoj Marija, Malovše 37, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831526,
reg. št. 10005, izdala UE Ajdovščina.
gnf-33841

Cigut Marjan, Šinkov Turn 34, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512589, reg. št. 112097, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-33985

Cimperšek Dimitrij, Ulica 14. divizije 19,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 6736, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnn-33487

Cmager Matej, Gačnik 77, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 10046, izdala UE Pesnica. m-1275

Cukrov Nataša Vera, Ljubljanska c. 101,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 555555, reg. št. 6066, izdala UE
Domžale. gnv-33854

Čarnagoj Miroslav, Turjaško naselje 11,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 2766, izdala UE Kočevje. gnc-33869

Čebin Andrej, Cesta 3. julija 1/b, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5080, izdala UE Hrastnik. gnb-33895

Černezel Smiljana Hrastar, Janežovci
11/a, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 33759, izdala UE Ptuj.
gnb-33745

Četina Mitja, Juhartova 12, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26956, izdala UE Žalec.
gny-33947

Debeljak Gerhard, Ulica 17. julija 32,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 608506, reg. št. 20152, izdala UE Mari-
bor. m-1276

Debevec Anton, Reška cesta 6/a, Pre-
stranek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 5836, izdala UE Postojna.
gnb-33445

Delia Erika, Cesta Janeza Dolinarja 1,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1194115, reg. št.
40507, izdala UE Kranj. gnj-33562

Dežman Mateja, Kot pri Prevaljah 31,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18121, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-33447

Dežman Vida, Partizanska 12, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3688,
izdala UE Tržič. gnt-33902

Dolinšek Milan, Prvomajska 23, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 77/2000. gnx-33498

Dominko Mateja, Grilcev grič 16, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11913, izdala UE Vrhnika. gnt-33927

Domitar Štefan, Dolge njive 2/a, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. FB-
GCHE, št. S 538544, reg. št. 2272.
m-1278

Dovč Reina, Kraigherjeva ulica 30, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483628, reg. št. 194783, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-33848

Drašler Andrej, Mengeška c. 217a, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. S
1300310, reg. št. 17569, izdala UE Dom-
žale. gnj-33937

Džaferagić Samir, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 73/2000.
gns-33478

Erzetič Franko, Sv. Anton, Turki 21, Po-
begi, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
18448, izdala UE Koper. gnf-33441

Fafangel Helena, Ulica Ferda Bidovca
7, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5140, izdala UE Izola.
gne-33667

Fartek Barbara, Suhadole 29, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1358952, reg. št. 22103, izdala UE Kam-
nik. gnl-33560

Ferenc Milan, Celjska cesta 54, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10601. gnx-33448

Flego Marko, Kosovelova ulica 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
4003249, reg. št. 107544, izdala UE Ljub-
ljana. gny-33497

Frčej Florjan, Polje cesta VI 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900160, reg. št. 18192, izdala UE Ljublja-
na. gno-33707

Furlani Edvard, Grablovičeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844519, reg. št. 90254, izdala UE
Ljubljana. gny-33597

Galič Gregor, Za mostičkom 21, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002656, reg. št. 201110, izdala UE
Ljubljana. gnb-33695

Golubić Mladen, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244781, reg. št. 213608, izdala UE
Ljubljana. gnr-33479

Gomboc Alojzij, Murski Črnci 27/a, Tiši-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 07816.
gni-33788
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Gorenc Sonja, Kosovelova ulica 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
412331, reg. št. 262, izdala UE Ljubljana.
gnu-33426

Gortan Kristjan, Dobravlje 10, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15200, izdala UE Sežana. gny-33897

Grdadolnik Simon, Ižanska c. 314, Ljub-
ljana, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. S 1136879, reg. št.
179116, izdala UE Ljubljana. gne-33992

Grdadolnik Simon, Ižanska cesta 314,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 19/1997.
gnn-33608

Horvat Milan, Bukovica 30, Bogojina, vo-
zniško dovoljenje, št. 23216. gnl-33435

Ilovar Janez, Gozd reka 23, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1274432, izdala UE Litija. gnq-33730

Imperl Matej, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24588, izdala UE Škofja Loka.
gnv-33950

Ipša Vlasta, Dijaška ulica 6, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 14038.
gnv-33450

Islami Emine, Koroška 26, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1222412,
izdala UE Maribor. m-1289

Izgoršek Katja, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841947, reg. št. 148132, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-33856

Jakofčič Sandi, Sranska vas pri Semiču
9, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9811, izdala UE Črnomelj.
gnb-33920

Jankovič Eva, Škapinova 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44315.
gnd-33643

Jazbar Danijel, Vipavski križ 55, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, št. S 1181717.
gnt-33577

Jeglič Gašper, Celovška 9, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1159228, reg. št.
43478. gnh-33589

Jursinovič Miranda, Obrov 55/b, Obrov,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15304, izdala UE Sežana. gns-33678

Jusič Jože, Ul. bratov Babnik 11/a, Lju-
bljana, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 74/1998.
gnc-33977

Kastelic Marica, Mali Gaber 18, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 519536, reg. št. 1564, izdala UE Treb-
nje. gnk-33561

Kastelic Štefan, Krška vas 26, Krka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21090,
izdala UE Grosuplje. gnz-33421

Kastelic Tone, Stična 13, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9014, izdala UE Grosuplje. gnp-33706

Kavšek Alenka, Temenica 12, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13244, izdala UE Grosuplje.
gnk-33711

Keber Uroš, Javornik 31, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14717, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-33446

Kegljevič Ksenija, Begunje 81 c, Begu-
nje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, št.
S 1348434, reg. št. 26869. gnz-33771

Kikl Matej, Šalovci 3, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10398, izdala UE Ormož. gnt-33802

Knaus Boris, Stantetova 22, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178530, reg. št. 112150, izdala UE Mari-
bor. m-1262

Kodba Tea, Dolnja Bistrica 72, Črenšov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33623, izdala UE Murska Sobota.
gnv-33875

Koder Irena, Kokra 41/a, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045698, reg. št. 45778, izdala UE Kranj.
gnd-33443

Kodrič Zdenko, Cirkovce 1/e, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
4432. gnd-33818

Komat Franc, Tihaboj 30, Gabrovka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1061210, izdala UE Litija. gne-33642

Konavec Matjaž, Mateličeva ul. 3, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 443449, iz-
dala UE Tolmin. gnm-33784

Kos Tatjana, Praprotnikova 12, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 39285, izda-
la UE Ptuj. gnk-33436

Kosovel Zorana, Prvomajska 117, Sol-
kan, vozniško dovoljenje. gnc-33569

Kovač Branko, Brezova pot 4, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8824, izdala UE Kočevje. gno-33682

Kren Lado, Marija Kogoja 10, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gne-33767

Križaj Gašper, Reteče 136, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 26528,
izdala UE Škofja Loka. gnn-33433

Križaj Miloš, Hotovlja 32, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 25693, izdala UE Škofja Loka.
gnx-33923

Lačen Matej, Trnovska vas 51/b, Trnov-
ska vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40980, izdala UE Ptuj. gnh-33568

Lesar Antonija, Šeškova 8, Kočevje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10970,
izdala UE Kočevje. gnm-33934

Levac Lučka, Sp. Škofije 66/c, Škofije,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29978.
gns-33903

Lindič Marjetka, Kettejeva 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14899, izdala UE Brežice. gnr-33504

Lipuš Marta, Šaranovičeva 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21752,
izdala UE Celje. gnb-33870

Lukavica Sandra, Osredek 5, Krško, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 19638.
gnn-33933

Luršak Aleš, Koroška cesta 21, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8826, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-33689

Lužnik Metod, Dražgoška ul. 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
293332, reg. št. 188059, izdala UE Ljub-
ljana. gne-33717

Majcenović Sonja, Hrastovec 39, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36044, izdala UE Ptuj. gnb-33795

Malek Marko, Grajenščak 87, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42965,
izdala UE Ptuj. gny-33797

Mandič Mateja, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328112, reg. št. 227801, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-33864

Manfreda Aleš, Ob Koprivnici 49, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1436671, reg. št. 47762, izdala UE Celje.
gno-33757

Marlin Martina, Dol pri Šmarjeti 4, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 32635, izdala UE Novo me-
sto. gnp-33981

Martinjak Aleksandra, Šaleška 16, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085001, reg. št. 26169, izdala UE Vele-
nje. gni-33942

Matoh Matjaž, Trg talcev 5, Kamnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19469,
izdala UE Kamnik. gny-33822

Mihajlović Slavimir, Viktorja Svetine 18,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 00385478, izdala UE Jesenice.
gnf-33691

Milunović Zdravo, Dolnje Ložine 5, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 7421, izdala UE Kočevje. gnw-33649

Mišan Dragan, Župančičeva 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10726, izdala UE Izola. gnh-33789

Mlakar Uroš, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367817, reg. št. 212692, izdala UE Ljub-
ljana. gne-33867

Mrhar Marijan, Varda 2, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnd-33743

Nazmi Sulejmani, Murkova 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21864,
izdala UE Ptuj. gnx-33798

Nikolavčić Elene, Soška cesta 4, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gns-33778

Novak Marko, Galjevica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768259, reg. št. 137521, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-33806

Obranovič Tina, Mlakarjeva 61, Trzin, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392931, reg. št. 35291, izdala UE Dom-
žale. gnn-33558

Olup Živa, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096603, reg. št. 213536, izdala UE Ljub-
ljana. gns-33953

Orel Alenka, Beblerjeva ul. 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40520, izdala UE Koper.
gnn-33983

Orel Branko, Cmureška cesta 14, Lena-
rt v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9522, izdala UE Maribor. m-1292

Ornik Alojz, Ulica heroja Lacka 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
25466. gnm-33638

Osvald Monika, Goriška ul. 17, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnc-33669

Palek Boris, Celovška cesta 136, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890390, reg. št. 134676, izdala UE Ljub-
ljana. gni-33988

Palir Zmaga, Ulica Frana Kovačiča 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1331047, reg. št. 19423, izdala UE Ma-
ribor. m-1273
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Paragi Damjan, Trdinova 23, Šmarje-
SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
29989, izdala UE Grosuplje. gnf-33916

Paragi Miran, Trdinova 23, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8751, izdala UE Grosuplje. gni-33938

Pavlin Radivoj, Ul. II. prekomorske bri-
gade 32/a, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, reg. št. 8186. gne-33792

Pavlinek Zdenka, Kolmanova 89, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1378213, reg. št. 48069, izdala UE
Maribor. m-1281

Pavlovski Toni, Prešernova 25, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045880, reg. št. 20451. gnx-33773

Petrič Vinko, Martina Krpana ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1024263, reg. št. 55717, izdala UE
Ljubljana. gnu-33851

Piber Marjeta, Partizanska 49, Bled, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 724449,
reg. št. 18572. gnj-33437

Pintar Matej, Rečiška 22/a, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1355838,
reg. št. 16274, izdala UE Radovljica.
gnj-33812

Polegek Uroš, Sp. Grušovje 31, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
FGH, reg. št. 14384. gnr-33754

Potrata Barbara, Cizejeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969930, reg. št. 155889, izdala UE Ljub-
ljana. gno-33607

Praprotnik Matjaž, Švabičeva ulica 1, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077562, reg. št. 131771, izdala UE Ljub-
ljana. gns-33553

Pregelj Matej, Finžgarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373060, reg. št. 236357, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-33821

Primožič Metka, M. Kozine 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18614, izdala UE Novo mesto.
gns-33653

Primožič Roman, M. Kozine 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16032, izdala UE Novo mesto.
gnt-33652

Pšaker Aleš, Parižlje 51/c, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BH, št. S
1211245, izdala UE Žalec. gnh-33939

Puce Tina, Gorenjska cesta 10, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045305, reg. št. 45612, izdala UE Kranj.
gne-33442

Rakovec Andrej, Zabukovje 11, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1224186, reg. št. 49371, izdala UE Kranj.
gno-33432

Ramadani Hiša, Tetovo, Tetovo, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 21044, izdala UE
Kamnik. gnk-33986

Rehar Jožica, Celjska c. 51, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9317, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-33872

Rijavec Vera, Sočebranova 16, Solkan,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnb-33670

Ritlop Silvestra, Partizanska ul. 8, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
20515. gnx-33673

Rojc Mateja, Cesta 13. julija 16/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097416, reg. št. 170558, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-33526

Rosa Zdenka, Poreče 13, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
426312. gnn-33908

Rozman Barbara, Ul. Alojza Rabiča 38,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S
386176, izdala UE Jesenice. gno-33882

Rozman Jožef, Rogoška cesta 51, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 911163, reg. št. 9374,
izdala UE Maribor. m-1294

Rozman Mateja, Ig 15, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1244366, reg. št.
163458, izdala UE Ljubljana. gnz-33646

Sajevic Igor, Visoko 81/a, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401720,
reg. št. 52828, izdala UE Kranj. gng-33890

Seražin Azra, Prešernova 48, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068554,
reg. št. 30755, izdala UE Domžale.
gnl-33860

Silič Radivoj, Ulica 9. septembra 166,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vozniško do-
voljenje, izdala UE Nova Gorica. gnj-33766

Simončič Tanja, Šmarješke Toplice 126,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 36381. gnr-33654

Smole Dejan, Lipsenj 6, Grahovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7130,
izdala UE Cerknica. gnc-33694

Sokolič Branko, Ulica Veljka Vlahoviča
53, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 575003, reg. št. 41891. m-1280

Sorger Sara, Borova vas 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1330931, reg. št. 117179. m-1277

Starman Marko, Izletniška pot, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
21383, izdala UE Koper. gns-33803

Steffe Domenico, Staničev trg 12, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 127, izdala UE Koper. gnp-33431

Stermenszky Alenka, Na jami 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
141593, reg. št. 67888, izdala UE Ljublja-
na. gnm-33859

Strnad Barbara Nada, Breg 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513182, reg. št. 72670, izdala UE Ljublja-
na. gnr-33429

Suhadolnik Tomaž, Šmarata 2, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5697, izdala UE Cerknica.
gnk-33961

Svet Tanja, Kašeljska cesta 91/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14773, reg. št. 89329, izdala UE Ljublja-
na. gni-33563

Šantl Andreja, Bettetova 9, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 915275,
reg. št. 85258, izdala UE Maribor. m-1267

Šebenik Marija, Brezoviška cesta 10,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 566586, reg. št. 54838,
izdala UE Ljubljana. gnm-33709

Šegula Eva, Polenci 45/b, Polenšak, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43152, iz-
dala UE Ptuj. gnm-33434

Šercer Karmela, Prušnikova 50, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917591, reg. št. 104231, izdala UE Mari-
bor. m-1290

Škrabl Bogomir, Ulica Šercerjeve briga-
de 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 497339, reg. št. 42668.
m-1287

Šparaš Bojan, Pohorska 6/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178111, reg. št. 64555. m-1288

Špehar Marija, Gorenji Radenci 8, Stari
trg ob Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8040, izdala UE Črnomelj.
gnp-33635

Štravs Matej, Selo 43/a, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1375015, reg.
št. 26940. gni-33967

Šumer Stanislav, Spodnji Boč 26, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6566, izdala UE Ruše. m-1264

Šunko Matej, Črnci 34/a, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. 13541, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-33449

Švarc Janja, CZB 25, Litija, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. 1121403. gnh-33439

Tadina Gregor, Petrušnja vas 20, Šent-
vid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 20190, izdala UE Grosuplje.
gnb-33420

Tomašič Alen, Ulica 21. oktobra 4/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10862, izdala UE Črnomelj.
gnp-33585

Tomc Vladimir, Krožna ul. 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194791,
reg. št. 2813, izdala UE Kranj. gnq-33680

Tominec Tomaž, Lipca 10, Logatec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6397,
izdala UE Logatec. gnf-33941

Tušek Marjeta, Pušenci 15, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7369.
gny-33672

Uljančič Pavel, Topolc 81, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
31838, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-33891

Urbanč Franc, Brege 5, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 2490. gni-33913

Valič Tonči, Dobravlje 6, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1305980. gnd-33668

Verbajs Ana, Balinarska pot 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263301, reg. št. 54927, izdala UE Ljublja-
na. gnh-33814

Veselič Saša, Črni potok pri Kočevju 28,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10175, izdala UE Kočevje. gnx-33523

Vičentič Polič Mirko, Teslova ulica 3, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105293, reg. št. 172397, izdala UE Ljub-
ljana. gno-33957

Vidmar Mihael, Krmelj 6/a, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 2338,
izdala UE Sevnica. gnx-33748

Vinder Peter, Zg. Roje 13/a, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2832, izdala UE Žalec.
gnp-33456

Virant Alojzij, Pod hribom I/5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8873, izdala UE Grosuplje. gns-33828
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Vodopivec Branko, Vodnikova 40, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje. gni-33438

Vrabec Martin, Krajna vas 26, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16639, izdala UE Sežana. gnr-33779

Vrabič Matjaž, Ljubljanska 54, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30737.
gns-33503

Vrhovec Tatjana, Seča 158, Piran - Pira-
no, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, reg. št. 10877, izdala UE Piran.
gnp-33835

Vukeljić Danijel, Pot na Zajčjo goro 33,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1405378, reg. št. 11999. gnq-33755

Zajec Rok, Pot k čuvajnici 22, Notranje
Gorice, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 64/2000.
gne-33592

Zelič Dejan, Lucija, Fazanska 8, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9939, izdala UE Piran.
gnq-33430

Žižel Uroš, Šegova ulica 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38368,
izdala UE Novo mesto. gnw-33603

Zavarovalne police

Banfič Sandi, Levarjeva ulica 76, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 645474, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-33863

DEMAS d.o.o. - Bolčina Denis, Mladin-
ska 7, Maribor, zavarovalno polico, št.
AO186740, izdala zavarovalnica Slovenica
filiala Maribor. gnn-33683

Dolničar Marija, Podsmreka 8, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 0692814, izdala za-
varovalnica Tilia Novo mesto. gnb-33595

Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. AO
740426, izdala zavarovalnica Tilia.
gnm-33759

Golob Sebastijan, Dravinjska c. 64, Po-
ljčane, zavarovalno polico, št. AO 745936,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-33760

Horvat Damjana, Dolina 11, Lukovica,
zavarovalno polico, št. 0092129, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnh-33764

Kovačevič Peter, Sagadinova 1, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št. AO
305147, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-33685

Mlakar Tomaž, Tacenska cesta 94, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 377171, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d. gne-33492

Pečečnik Metka, Mislinjska Dobrava 79,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, zavarovalno
polico, št. 277217, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnu-33501

Škof Rakovec Tatjana, Maroltova ulica
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
767844, izdala zavarovalnica Tilia.
gne-33892

Škoflek Matjaž, Stara Ježica 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AVO 584769,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-33855

Verdev Bogdan, Studence 19/a, Žalec,
zavarovalno polico, št. 776946, izdala za-
varovalnica Tilia. gnu-33876

Spričevala

Ačimovič Nataša, Regentova ulica 4, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Ekonomske sre-
dnje šole v Mariboru, izdano leta 1978.
m-1284

Agatić David, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo od 1 - 6. razreda OŠ Martina
Krpana v Ljubljani. gnj-33987

Ambrožič Ladislav Zvonko, Štihova 16,
Ljubljana, indeks, št. 1110, izdala FDV v
Ljubljani. gnf-33816

Andric Tatjana, Sv. Vid 7, Vuzenica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Slovenj Gradec. gne-33692

Antolović Marko, Rjava cesta 2/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3.letnika Srednje elektro-
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnn-33508

Anžič Ciril, Dobrunjska cesta 30, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnd-33943

Anžlovar Lea, Slavka Gruma 50, Novo
mesto, spričevalo Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2000. gnp-33781

Bizjak Barbara, Merkovo 6/a, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Rudo-
lfa Maistra v Kamniku, izdano leta 2000.
gnd-33868

Blažica Anita, Bilje 36, Renče, spričeva-
lo 4. letnika Upravno administrativne šole
na šolskem centru za blagovni promet Nova
Gorica, izdano leta 1977. gnc-33794

Bolčina Martin, Duplje 20/a, Vipava, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije, izdala SŠ Veno
Pilon v Ajdovščini, izdano leta 1999.
gnt-33452

Bolka Jernej, Janeza Puharja 6, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
upravno-administrativne šole Kranj.
gnm-33459

Bolko Jasmina, Lokavec 203/a, Ajdov-
ščina, spričevalo 3. Srednje šole Veno Pi-
lon Ajdovščina, smer izobrazbe: gimnazija,
izdano leta 1999. gnf-33491

Borko Davorin, Cerkvenjak 35/c, Cerk-
venjak, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1999. m-1282

Bregović Stjepan, Varaždinska 58, Iva-
nec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1961.
gnb-33495

Bučar Jože, Jelše 20, Leskovec pri Kr-
škem, zaključno spričevalo, št. 7998 Sred-
nje poklicne šole v Celju, izdano leta 1990.
gnn-33758

Centa Katarina, Cesta dveh cesarjev
38/a, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ašker-
čeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-33663

Cerar Albin, Trata 20, Radomlje, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnt-33627

Cergolj Ana, Gasilska 29/a, Šenčur, sp-
ričevalo 2. letnika Škofijske klasične gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 2000. gnf-33641

Cimerman Rok, Šmihelska 5, Novo me-
sto, spričevalo 2. letnika Trgovske šole, iz-
dano leta 1999. gny-33572

Colja Aleksandra, Senično 76, Križe, in-
deks, izdala Visoka šola za zdravstvo leto
izdaje 1998. gnw-33724

Deržek Vesna, Jakčeva 28, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežigrad, iz-
dano leta 1999. gns-33928

Dolčič Robert, Loka 76, Tržič, spričeva-
lo 1. letnika Srednje kovinarske in cestno
prometne šole-mehanik vozil in voznih sred-
stev v Škofji Loki. gnv-33775

Durjava Anže, Jakčeva 5, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnr-33704

Eferl Jure, Glinškova ploščad 9, Ljublja-
na, spričevalo Agroživilske šole - Cene Štu-
par, izdano leta 2000. gnc-33994

Ferfolja Erik, Miren 202, Miren, spriče-
valo 2. letnika Tehnične gimnazije Nova go-
rica, izdano leta 2000. gnc-33769

Ficko Andrej, Mihov štradon 25, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Oskarja Kova-
čiča v Ljubljani, št. 533/VIII, izdano leta
1996. gnq-33605

Fijavž Martin, Radana vas 19, Zreče, za-
ključno spričevalo Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1982. gnq-33980

Fujs Ivanka Botjak, Krajna 55, Tišina,
spričevalo o končani OŠ Tišina, izdano leta
1970. gnf-33666

Gasper Suzana, Šaranovičeva 2, Dom-
žale, zaključno spričevalo , izdal zavod za
gluhe in naglušne, izdano leta 1992.
gnv-33725

Godina Barbara, Ul. XXX divizije 12, Por-
torož - Portorose, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje administrativne šole, izdano leta
1992 in 1993. gnn-33658

Gorenšek Damijan, Ruška cesta 9, Se-
lnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 1998. m-1286

Gosar Kristina, Bukovica pri Vodicah 27,
Vodice, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gng-33815

Govedič Zdravko, Krtince 20/a, Podplat,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča Ljubljana.
gne-33871

Gradišek Inge Elizabeta, Topniška 45,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole Slovenj Gradec,
izdano leta 1969, izdano na ime Trdina Eli-
zabeta. gnq-33505

Gregorin Jernej, Goričica 1/a, Domža-
le, spričevalo 3. letnika Srednje šole za ele-
ktrotehniko in računalništvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1999. gny-33547

Grilj Brigita, Mali Jelnik 1, Domžale, sp-
ričevalo 4. letnika Šolskega centra za PTT v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnz-33596

Hliš Jožef, Gregorčičev dravored 13,
Ptuj, spričevalo 2. letnika trgovske šole,
smer prodajalec. gnb-33574

Hočevar Matjaž, Glinek 2/c, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ele-
kterotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1977. gnd-33993

Horjak Nina, Kompolje 9, Lukovica, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnw-33699
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Horvat Evgen, Cvetkova ulica 19, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo 2. letnika in
zaključnega spričevala SSTŠ Murska Sobo-
ta, izdano leta 1996. gnl-33460

Hrvatin Andrej, Vanganelska 39, Koper -
Capodistria, spričevalo 2. letnika SKPŠ Ko-
per, izdano leta 1998. gny-33451

Ilinčić Sladjan, Ul. Moša Pijade 8, Črno-
melj, spričevalo o zaključnem izpitu Sploš-
ne prometne tehnične šole v Ljubljani, izda-
no leta 1995. gnc-33944

Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 1996. gnu-33626

Ivanušić Vjekoslav, Gradišnikova 12, Bo-
rovnica, spričevalo o končani OŠ Ivana Ko-
rošca, izdano leta 1995. gnf-33820

Jakopin Darja, Čemažarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika, izdano
leta 1998 in 1999. gnu-33551

Jakopin Darja, Čemažarjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar, izdano leta 1996. gnv-33550

Janežič Marko, Vegova ulica 6, Ljublja-
na, indeks, št. 64990073, izdala Elektro
fakulteta v Ljubljani. gnj-33712

Janežič Tibor, Vegova ulica 6, Ljubljana,
indeks, št. 41039158, izdala Visoka šola
za organizacijo v Kranju. gni-33713

Jelič Branko, Prešernova 4, Krško, spri-
čevalo od 1 do 7. razreda Oš Jurij Dalmatin
Krško. gnh-33889

Jelić Jožefa, Staro selo 2/a, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1972,
izdano na ime Kofol Jožefa. gne-33467

Jovan Černilec Teja, Glavna cesta 26,
Naklo, maturitetno spričevalo Gimnazije Kra-
nj, izdano leta 1984. gnn-33458

Jug Renata, Prožinska vas 63, Štore,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
v Celju, izdano leta 1992. gnd-33843

Jurak Andrej, Levčeva ulica 13/a, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnd-33693

Jurinec Majda, Ulica Angelce Ocepkove
3, Ljubljana, indeks, št. 27003562, izdala
fakulteta za matematiko in fiziko. gnt-33477

Jurkovič Mario, Grlava 12, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 2. letnika Srednje gra-
dbene šole Maribor, izdano leta 2000.
gnq-33655

Kac Primož, Dolga brda 45, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ra-
vne, izdano leta 1996. gnc-33469

Klajder Urška, Klemenova ulica 84, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-33645

Kobe Helena, Slavka Gruma 49, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2000. gnu-33901

Koblar Ivan, Arkova 34, Idrija, spričevalo
o končani OŠ Jožeta Mihevca Idrija, izdano
leta 1983. gnw-33974

Kodrič Slavko, Brje 65/a, Dobravlje, sp-
ričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije v Vi-
pavi, izdano leta 2000. gnw-33924

Kokalj Mojca, Vinje 15, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje vrtnarske, kmetij-
ske in gospodinjske šole v Celju, izdano
leta 1993 in 1995. gni-33538

Končar Anton, Laze pri Dolskem 36, Dol
pri Ljubljani, diplomo Centra strokovnih šol
v Ljubljani, izdana leta 1988. gnr-33804

Koren Karmen, Santorijeva 1, Koper -
Capodistria, maturitetno spričevalo, šolsko
leto 1982/83. gnk-33686

Kosec Alenka, Ul. Staneta Rozmana 8,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Murska Sobota, št. 312, št. 312, izdano
leta 1991/1992. gng-33790

Kosec Monika, Veščica 48/b, Ljutomer,
spričevalo Srednje ekonomske in trgovske
šole. gno-33657

Kovačič Helena, Krašce 13, Domžale,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1999. gnk-33861

Krajnc Boris, Fazanska 5, Portorož - Po-
rtorose, spričevalo 3. letnika Srednje po-
morske šole Portorož. gni-33888

Kranjec Marta, Tomšičeva 17, Ilirska Bi-
strica, maturitetno spričevalo Ekonomske
srednje šole Koper, izdano leta 1974, izda-
no na ime Runtič Marta. gnz-33896

Krulc Irena, Skorba 272, Ptuj, letno sp-
ričevalo 1. letnika Komercialne šole, izdano
leta 1983, izdano na ime Lukman Irena.
gnr-33454

Kuzmić Rudolf, Dolnji Vidovec, Hrvaška,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna ko-
vinarska in usnjarska galanterijska šola v Do-
mžalah, izdano leta 1978. gnz-33496

Lapčević Dušan, Zavetiška 12, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Bičevje, izda-
no leta 1980. gnz-33671

Leko Svjetlana, Rimska cesta 27c, La-
ško, indeks, št. 17683, izdala Visoka upra-
vna šola v Ljubljani. gno-33832

Lenarčič Alenka, Pristava 8, Novo me-
sto, zaključno spričevalo SŠGT Novo me-
sto. gnv-33900

Lepoša Silvija, Kajuhova 6, Poljčane, sp-
ričevalo 4. letnika Ekonomske šole v Ptuju,
izdano leta 1999. gnw-33799

Likar Miroslav, Meline 11, Spodnja Idri-
ja, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
gospodarskega šolskega centra Branko
Brelih Nova Gorica, št. 1438/70, izdano
27. 6. 1970. gno-33457

Lomovšek Boštjan Sebastjan, Studenec
488, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih stori-
tev v Ljubljani, izdano leta 1993. gnu-33801

Lukovnjak Branka, Veličane 39, Ivanjko-
vci, spričevalo srednjega izobraževanja - te-
kstilec, šolsko leto 1992/93. gnp-33656

Malbašić Uroš, Dolenjska cesta 54, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
št. 856, izdano leta 2000. gnw-33849

Marolt Špela, Cesta Andreja Bitenca
122, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnr-33604

Medved Irenca, Gradišče 47, Lukovica,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca v Ka-
mniku, izdano leta 1982, izdano na ime
Drčar Irenca. gnx-33573

Miklavčič Nina, Potrčeva 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Ši-
ška, izdano leta 1999. gnv-33825

Miklavec Margit, Lipiška 24, Sežana, ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Sežana, izdano leta 1984. gnq-33930

Mitreska Irena, Pavšičeva ulica 290, Lo-
gatec, spričevalo 1. letnika Srednje ekono-
mske šole, izdano leta 1999. gnj-33637

Mohorko Marjan, Bezena 66, Ruše, sp-
ričevalo Tehniške metalurške šole za odras-
le v Rušah. m-1266

Nikolić Ljubiša, Ročević, Kozluk, zaklju-
čno spričevalo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1978. gnu-33976

Novak Marjana, Partizanska ulica 20/a,
Lendava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolski center za pošto , ekonomijo in
telekomunikacijo, izdano leta 1996.
gnp-33931

Ogrin Marjan, Cesta na Markovec 7, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehnične šole v Ljubljani,
izdano leta 1968. gno-33932

Ošljak Matej, Milčinskega ulica 13, Ce-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, izdano leta 1996.
gnm-33909

Ota Armando, Čufarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3., 4.letnika in maturiteno
spričevalo Srednje šole ze elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani. gnm-33763

Outrata Jan, Zikova ulica 1, Kamnik, in-
deks, izdala FNT v Ljubljani. gnq-33705

Padovan Dimitrij, Volčja Draga 54, Volč-
ja Draga, spričevalo 3. letnika Srednje stro-
jne šole-strojni tehnik, izdal Tehniški šolski
center Nova Gorica, izdano leta 1994.
gnn-33783

Pagliaruzzi Marko, Smetanova ulica 27,
Maribor, spričevalo 1. letnika tretje gimnazi-
je v Mariboru, izdano leta 2000. m-1285

Pavšič Rok, Turkova ulica 23, Medvo-
de, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1961.
gne-33617

Pečnik Mateja, Radegunda 49, Mozirje,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju. gnw-33624

Pellis Mateja, H. Frejerja 5, Idrija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jurija
Vege, izdano leta 1992. gnr-33679

Peršin Miran, Prešernovo nabrežje 18,
Piran - Pirano, diplomo Srednje šole z itali-
janskim učnim jezikom Koper, št. 34, izda-
na v Kopru 25. 6. 1988. gng-33465

Petrovič Aleš, Ljubljanska cesta 17, Bo-
rovnica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene in ekonomske šole, smer ekonom-
ski tehnik, izdano leta 1997, 1998, 1999
in 2000. gnv-33600

Planinšek Zora, Gradnikova 2, Kranj, sp-
ričevalo 3. letnika Mlekarske šole, izdano
na ime Mandić Mile. gnh-33893

Pleško Marjan, Horjulska cesta 52, Do-
brova, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1987. gnd-33618

Pogačar Helena, Cesta v Kostanj 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gne-33817

Pokec Tina, Steletova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kozmetične
šole v Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na
ime Bisaro Tina. gnd-33718

Polič Žiga, Videm 10/i, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1999. gnt-33952

Pufler Kristina, Izseljeniška 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika 2.



Stran 7062 / Št. 78 / 1. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

gimnazije Tabor v Mariboru, izdano leta
1967, 1968 in 1969. m-1293

Pustoslemšek Valerija, Leška c. 12, Me-
žica, spričevalo 3. letnika Gimanzije Ravne,
izdano leta 1998. gnk-33886

Radanovič Kristina, Ul. bratov Učakar
122, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimna-
zije Moste, izdano leta 1999. gnx-33823

Radman Mato, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1973. gnn-33808

Richter Milan, Kvedrova cesta 36, Ljub-
ljana, diplomo PTT srednješolski center Lju-
bljana, izdana leta 1984. gnp-33606

Skok Jana, Mladinska ulica 7, Izola -
Isola, zaključno spričevalo Srednje trgov-
ske šole, smer prodajalec, št. 366/10, iz-
dano 15. 12. 1998. gnz-33571

Skok Mateja, Antona Skoka 24, Domža-
le, indeks, št. 32004841, izdala Naravoslo-
vna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnd-33793

Sovič Monika, Podkraj 68/i, Velenje, sp-
ričevalo 3. letnika Splošne in strokovne gi-
mnazije Velenje. gns-33878

Stanić Alen, Na plavžu 14, Železniki, sp-
ričevalo od 1 do 6. razreda OŠ Dravlje.
gnd-33918

Sternad Medja Tatjana, Triglavska c. 38,
Bohinjska Bistrica, spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1980 in 1981.
gnc-33894

Stojčevič Alen, Poljanska 66 a, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Poljane, izda-
no leta 2000. gnt-33852

Stopinšek Zlatko, Potrčeva 50/a, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj.
gnm-33659

Šeruga Martina, Tišina 43, Tišina, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Murski Soboti, izdano leta 1999.
gnf-33791

Škerl Mojca, Vojkova cesta 87, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič v Ljubljani, iz-
dano leta 1984, izdano na ime Prosenc
Mojca. gnn-33958

Štrucl Marko, Živkova ulica 12, Miklavž
na Dravskem polju, zaključno spričevalo 4.
stopnje SERŠ v Mariboru. m-1268

Šušterič Primož, Videm 26/b, Dol pri
Ljubljani, indeks, št. 10173, izdala FDV v
Ljubljani. gnf-33970

Taći Ramiz, Pišanova cesta 78, Šenčur,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 2000. gng-33640

Tekavec Ksenija, Slovenska vas 19, Še-
ntrupert, spričevalo 3. letnika Gostinske
šole v Novem mestu. gnl-33785

Tinta Vesna, Plešivo 22, Dobrovo v Br-
dih, spričevalo o zaključnem izpitu Šolske-
ga centra za blagovni promet Nova Gorica,
izdano leta 1978, izdano na ime Velišček
Vesna. gnc-33744

Tolar Matej, Veliki breg 16, Mojstrana,
spričevalo o zaključnem izpitu št. I/273,
izdano leta 1991. gnd-33768

Trebše Neda, Grilčeva 22, Idrija, spriče-
valo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija,
izdano leta 1998. gno-33911

Trobec Anita, Tiranova 10, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Bičevje, izdano leta
1999. gnz-33621

Trobec Neža, Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije Kra-
nj, izdano leta 1999. gnz-33796

Trškan Tomaž, Gostičeva ulica 5, Dom-
žale, obvestilo o uspehu pri maturi izdal dr-
žavni izpitni center v Ljubljani, leta 1998.
gng-33719

Tunanović Rabana, Hrvatini 138, Anka-
ran - Ankarano, indeks, Trgovske šole ( itali-
janski ). gno-33782

Uranič Iztok, 15. aprila 6, Kisovec, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, št. 207. gnq-33880

Vampelj Mirjam, Razori 14/a, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje administ-
rativne šole, izdano leta 1998 in 1999.
gnx-33623

Vasić Jasna Damjana, Martina Krpana 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1995.
gny-33972

Velikonja Anja, Obrtna 30, Izola - Isola,
spričevalo 8. razreda in potrdilo o maturi
OŠ Livade Izola, izdano leta 1998.
gnu-33926

Vilar Glorija, Cesta talcev 14, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske in
gimnazija Ljubljana, izdano leta 1999.
gnw-33824

Vilič Sanela, Rudija Papeža 34, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske šole
v Kranju, izdano leta 1997. gnb-33845

Vohar Simon, Banovci, Nova ulica 2, Mu-
rska Sobota, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Rakičan. gnn-33662

Vohar Simon, Bakovci, Nova ulica 2, Mu-
rska Sobota, zaključno spričevalo Srednje
lesarske šole Maribor. gng-33665

Vrabl Dejan, Gogalova ulica 8, Kranj, sp-
ričevalo 1. letnik Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1997. gnv-33979

Vranešič Leopold, Vilharjeva 13, Pivka,
spričevalo. gnw-33474

Zajc Marjan, Laze nad Krko 14, Grosup-
lje, spričevalo o končani OŠ Stična, izdano
leta 1980. gnu-33651

Završan Urška, Topniška ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje admini-
strativne šole, izdano leta 1998.
gnv-33625

Zidarič Ivica, Potrčeva 36, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Srednje gostinske šole Rade-
nci, izdano leta 1994. gnv-33575

Zlatnar Tanja, Godič 65/i, Stahovica, sp-
ričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje upra-
vno-administrativne šole Kamnik, izdano leta
1992, 1993, 1994 in 1995. gnt-33602

Zoronjić Azemina, Pot na Rakovo Jelšo
309, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje zdravstvene šole, izdano leta 2000.
gnj-33966

Zrimšek Grega, Ptujska ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Bežig-
rad, izdano leta 1998. gni-33813

Zrnić Đorđo, Ul. Vojvode Mišića 19, La-
ktaši, diplomo Šolskega centra tiska in pa-
pirja v Ljubljani, izdana leta 1967.
gnh-33989

Zupan Simona, Šarhova ulica 103, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu II. gim-
nazije v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1263

Žnidarič Tine, Mlekarniška 14, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SKSMŠ V
Mariboru, izdano leta 1995, 1996 in 1997.
m-1283

Ostali preklici

AVTOCENTER NOVO MESTO d.o.o.,
Kratlova 26, Novo mesto, licenco, št.
1064/26, izdana 23. 1. 1998 za tovorno
vozilo TAM 260, reg. št. NM 48-99 D.
gnn-33883

Bajs Luka, Preglov trg 7, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gng-33440

Barat Rozalija, Kajuhova 5, Murska So-
bota, hranilno knjižico, št. 51800-620-337
05 1900 137-49581. gnj-33462

Beton Matej, Titova 4/a, Jesenice, delo-
vno knjižico. gnx-33898

BUH EXPO d.o.o., Verovškova 60/d,
Ljubljana, licenco, št. 37/6, izdala GZS dne
16. 9. 1997 za vozilo Mercedes Benz 312,
reg. št. LJ - 77-10F. gnd-33968

Centrh Božidar, Dobje pri Lesičnem
8/ae, Prevorje, licenco, št. 006825/7205-
LM62/1998 za vozilo Marigu Deutz
M232D26, reg. št. CE 35-25C.
gnp-33881

CEPROM PREVOZI d.o.o., Savska ce-
sta 2, Ljubljana, licenco, št. 0002655/102
z dne 13. 13.1999 za vozilo LJ 95-45R
Renault RG 01 A1. gnz-33975

CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA,
Kidričeva 26, Celje, kopijo licence, št.
0001036 za vozilo CE 96-47E. gnf-33591

Čelikovič Lidija, Deteljica 2, Tržič, delo-
vno knjižico. gnt-33777

Dekleva Oleandra, Plenčičeva 1, Izola -
Isola, vpisni list za čoln, št. 07-03-460/1-
1981, jadrnice IZ - 623 Vesna. gnq-33780

Despotovič Radojka, Verdijeva 30, Pi-
ran - Pirano, delovno knjižico. gnq-33455

Družba Velo Trgovina na veliko in malo,
d.d., Celovška 150, preklicuje izjavo o us-
treznosti vozila, in sicer za moped Tomos A-
35, št. izjave A1143675. Ob-34414

Duh Barbara, Nova ulica 11, Rače, štu-
dentsko izkaznico, št. 20950152, izdala
Pravna fakulteta. gnc-33494

Eržen Sebastjan, Kidričeva cesta 37,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnf-33566

F- CAR CENTER DRUŽBA ZA TRGOVI-
NO IN STORITVE d.o.o., Na Trati 11, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1012546, izdano 17. 6.
1998. gnv-33475

Giorgiutti Carmen, Hercegovščak 34,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
1098014, izdala Pedagoška fakulteta.
gnh-33564

Grabar Ludvik Vladimir, Fokovci 46, Fo-
kovci, delovno knjižico, ser. št. 15238, iz-
dala UE Murska Sobota. gnl-33660

Hafnar Blaž, Sr. Bitnje 61, Žabnica, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0259140, za kolo z motorjem
Piaggio typhoon. gnb-33570

Homar Petra, Novi dom 32/b, Trbovlje,
delovno knjižico. gnr-33554

Jazbec Tomaž, Žetale 14/a, Žetale, ho-
mologacijo za scooter, št. šasije
14000030080019, št. motorja 68829.
m-1269

Jeretina Rok, Polje 16, Zagorje ob Savi,
delovno knjižico. gns-33728

Kajtazović Emil, Celovska cesta 484,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-33810
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Kemperle Dina, Titova 71, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 21010780, izdala
FDV v Ljubljani. gnc-33619

Kolenc Branko, Razpotje 9, Izlake, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1071311. gnw-33899

Macele Zoran, Pot na Brod 5, Radeče,
servisno knjižico za Škodo felicio Combi, št.
šasije TMBEGF654Y0263925. gnr-33579

Mežič Alojzija Slavica, Velika vas 38, Le-
skovec pri Krškem, delovno knjižico, št.
6153. gnk-33786

Novak Stanislav, Rabelčja vas 27, Ptuj,
delovno knjižico reg. št. 2828/76, ser. št.
1444 126, izdana 23. 9. 1976 v Ljutome-
ru. m-1295

Novinec Bojan, Veliki Lipovec 22, Dvor,
licenco, št. 7038, izdala Obrtna zbornica
Ljubljana. gnj-33762

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1212188, št. šasi-
je WV1ZZZ70ZYH138173 in št. A
1212187, št. šasije
WV1ZZZ70ZYH138152, izdano leta 2000.
gnq-33805

Pugelj Milan, Studence 58/b, Žalec, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1634/1998. gnr-33954

R KANAL d.o.o., Kolodvorska ulica 9/a,
Ribnica, vpisni list za čoln, št. 02/03-
4778/95. gnu-33476

Radić Simo, Mlinska pot 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-33732

Rebec Mitja, Povir 51, Sežana, študent-
sko izkaznico, št. 6490132, izdala fakulteta
za elektrotehniko. gnt-33677

Selič Štefanija, Parižlje 70/a, Braslov-
če, delovno knjižico, izdana na ime Lampret
Štefanija. gnh-33914

Soldatič Sebastjan, Ljubljanska 35, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnh-33464

Stanić Alen, Na plavžu 14, Železniki, de-
lovno knjižico. gnc-33919

Studenčnik Roman, Pijovci 54, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico. gnw-33949

Škraba Zdenka, Uršičev štradon 36, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnw-33599

Škrjanec Jovanovič Mateja, Valjavčeva
12, Kranj, preklic homologacije, objavljen v
Ur. l. RS, št. 62/2000. gnv-33904

Štendlar Boštjan, Mencingerjeva 18, Bo-
hinjska Bistrica, delovno knjižico, izdala UE
Radovljica. gni-33463

Štruc Miroslav, Linhartova cesta 68, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnc-33969

Tominc Alenka, Cesta v Zajčjo dobravo 23,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0248605.. gnv-33850

Višnjić Ljubinko, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, delovno knjižico -, duplikat. gnk-33715

Vitez Evita, Celovška cesta 123, Ljublja-
na, delovno knjižico izdana na ime Šimenc
Eva. gnh-33639

Vovk Peter, Kersnikova 11, Grosuplje,
delovno knjižico. gno-33857

Zorman Renata, Troblje 49, Slovenj Gra-
dec, študentsko izkaznico, št. 04025659,
izdla Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnm-33809

Zubin Ivan, Seča 103, Portorož - Porto-
rose, prometno dovolenje za čoln PI - 2475.
gnp-33906

Žagar Ana, Stara cesta 21, Cerklje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnw-33424

Žnidarič Tomislav, Rački vrh 9/b, Ra-
denci, delovno knjižico. gny-33622
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ZAKZAKZAKZAKZAKON O POKON O POKON O POKON O POKON O POKOOOOOJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM IN
INVINVINVINVINVALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAVVVVVARARARARAROOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja

Ali veste, kakšen odstotek starostne pokojnine vam bodo odmerili 30. junija 2008, če ste
31. januarja 1999 dopolnili 27 let pokojninske dobe? Odgovor na to vprašanje najdete v tabelah,
ki jih je Jože Kuhelj dodal uvodnim pojasnilom k novemu zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Avtor v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil posebej opozarja na prehodne določbe, ki bodo
vrsto let krojile usodo sedanjih in bodočih upokojencev. Hkrati pa omenja tudi vprašanja, na katera
zakonodajalec ni odgovoril, tako da bo pri izvajanju zakona kar nekaj težav. Na koncu knjige, ki
obsega 496 strani, je obširno stvarno kazalo, ki bo marsikomu gotovo olajšalo prebiranje 456
zakonskih členov.

Cena broširane izdaje 3996 SIT z DDV 10513
Cena vezane izdaje 4968 SIT z DDV 10514

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM Štev. broširanih izvodov

q ZAVAROVANJU Štev. vezanih izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


