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Razglasi in objave

Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov

Su 21/2000-6 Ob-35187
V skladu z določili II. in V. odstavka 46. čle-

na zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94,
45/95, 38/99 in 28/00) predsednica Okrož-
nega sodišča v Murski Soboti objavlja

dodatni poziv
predstavniškim organom občine in
interesnim organizacijam, ki so kot

društva ali kot združenja registrirana in
delujejo na območju Okrožnega

sodišča v Murski Soboti, da predlagajo
kandidate za 200 sodnikov porotnikov

Okrožnega sodišča v Murski Soboti
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo predlogom predlo-
žiti dokazila, da kandidati izpolnjujejo pogo-
je za imenovanje.

Ker živi na področju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti tudi avtohtona madžarska
narodnostna skupnost, je treba predlagati
potrebno število kandidatov, ki aktivno ob-
vladajo madžarski jezik.

Predloge je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad
predsednice, Slomškova 21, Murska So-
bota, v roku 30 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 9. 2000

Register
političnih strank

Št. 0302-18/05-028/42-2000 Ob-35235
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 43 vpiše politična stranka
Glas žensk Slovenije, s skrajšanim ime-
nom Glas žensk, ter kratico imena GŽS, s

sedežem v Mariboru, Ulica Leona Zalaz-
nika 12, in z zastopnico stranke Moniko
Piberl ter znakom stranke, ki je sestavljen iz
znaka kvadratne oblike in logotipa: GLAS
ŽENSK SLOVENIJE. Znak stranke na kva-
dratnem polju modre barve – Pantone:
REFLEX BLUE – simbolično upodablja
USTA – oranžne barve Pantone: 151. Obe
stranici kvadrata sta enako dolgi. Znak se
lahko sorazmerno povečuje glede na upo-
rabljeno aplikacijo. Logotip je napisan v mo-
dri barvi Pantone: REFLEX BLUE, v pisavi
Times – bold, 70% oranžni, in sicer Glas
žensk z velikimi tiskanimi črkami in Sloveni-
je z malimi črkami. Logotip je pozicioniran
na desni strani znaka v dveh vrsticah, porav-
nan s spodnjo linijo, višina logotipa pa je
polovica stranice znaka.

Sodni register

KRANJ

Rg-2159
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00521 z dne 3. 12. 1999 pri
subjektu vpisa CPK, center za prestruktu-
riranje kadrov, železarna Jesenice, po-
djetje za proizvodnjo, trgovino, storitve
in usposabljanje invalidov, d.o.o., Jese-
nice, sedež: Cesta železarjev št. 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04174/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika, akta o ustanovitvi z dne
17. 5. 1999, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688361
Ustanovitelja: Železarna Jesenice,

d.o.o., izstop 17. 5. 1999 in Slovenske že-

lezarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98,
vstop 17. 5. 1999, vložek: 7,157.376,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551
Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij.

Dejavnost, izbrisana 3. 12. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-209027
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01299 z dne 23. 7. 1998 pri
subjektu vpisa HIB, podjetje za proizvod-
njo, trgovino na debelo in drobno, ser-
vis, ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve in projektiranje v gradbe-
ništvu, Kranj, d.o.o., sedež: Staneta Ža-
garja 50 A, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o go-
spodarskih družbah, povišanje kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319790
Osnovni kapital: 16,582.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Igor, vložil

13,265.600 SIT in Bizjak Darja, vložila
3,316.400 SIT, oba Kranj, Trg Prešernove
brigade 5, vstopila 8. 12. 1989, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
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no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

LJUBLJANA

Rg-164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11305 z dne 9. 11. 1999 pri subjektu
vpisa EUREKA, studio za umetnost, kultu-
ro in ples, d.o.o., Ljubljana, Štihova 5, se-
dež: Štihova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07980/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 5948/99 –
uskladitev z zakonom o gospodarskih dru-
žbah, spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev, zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5409268
Osnovni kapital: 2,280.100 SIT
Ustanovitelji: Krasnov Sašo, Ljubljana,

Janežičeva 25, vstop 17. 5. 1990, vložek

2,280.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krasnov Anuša, Krasnov Boris in Kerin
Daša, vsi izstopili 5. 11. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Krasnov Anuši, ki je bila razrešena 5. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proiz-
vodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov v dnevnih barih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in vide-
ofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov

za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti Srg 5948/99 z dne 14. 9.
1999 razveljavi.

Rg-2419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12116 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMPRESSUM, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Kočevje, Šal-
ka vas 130, sedež: Šalka vas 130, Ko-
čevje, pod vložno št. 1/11901/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, uskladitev dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5471028
Ustanovitelja: Lunder Gorazd, Kočevje,

Šalka vas 130, vstop 7. 3. 1991, vložek
2,081.000 SIT in Lunder Igor, Kočevje, Šal-
ka vas 130, vstop 11. 11. 1999, vložek
2,081.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lunder Igor, imenovan 11. 11.
1999 kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proiz-
vodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2611 Proiz-
vodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proiz-
vodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proiz-
vodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnič-
ne keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zi-
dnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
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Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za grdbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Proiz-
vodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja oro-
dja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2873 Proiz-
vodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proiz-
vodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; Proizvodnja kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalur-
ških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih storjev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in

televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila, proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 3520 Proizvodnja železni-
ških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proiz-
vodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proiz-
vodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbil; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
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vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost sla-
ščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov: 5540 Točenje pijač in
napitkov v dnevnih barih; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-

možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-3723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13266 z dne 16. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa RESINA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/32511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov in dru-
žbene pogodbe z dne 8. 12. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 1467395
Firma: BLESK 2, zaključna dela v

gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: BLESK 2, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94

Ustanovitelji: Lerona, trgovsko podjetje,
d.o.o., izstop 8. 12. 1999, Pogorelec Bo-
jan, Dolenja vas, Kostevc 7 in Pogorelec
Tone, Ribnica, Bukovica 2, oba vstopila
8. 12. 1999, vložek vsak po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zajc
Andrej, razrešen 21. 10. 1999, direktor Po-
gorelec Bojan in zastopnik Pogorelec To-
ne, oba imenovana 8. 12. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih ko-
tlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je, 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debe-
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lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5510 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 74201 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-404247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01681 z dne 20. 4. 1999 pod vložno št.
1/31834/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča komanditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 1413422
Firma: ZADRAVEC & CO. GRADVAR,

Gradbeništvo, varilstvo, inženiring, trgo-
vina in storitve, k.d.

Skrajšana firma: ZADRAVEC & CO.
GRADVAR, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija 26
Ustanovitelja: Zadravec Darko, Ljublja-

na, Cesta 24. junija 26, vstop 29. 3. 1999,
odgovarja s svojim premoženjem in Zadra-
vec Karolina, Ljubljana, Cesta 24. junija 26,
vstop 29. 3. 1999, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Darko, imenovan 29. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kvinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila, proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela;  4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/03955 z dne 27. 8. 1999 pod vložno
št. 1/32215/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430807
Firma: MARIJA MLINAR IN SESTRI,

proizvodnja in servisne dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: MARIJA MLINAR IN

SESTRI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1303 Zagradec, Grintovec 2
Ustanovitelji: Mlinar Marija, Zagradec,

Grintovec 2, vložek 3.800 SIT, Hočevar Da-
nijela, Ljubljana, Potrčeva 10, vložek 3.100
SIT in Jeras Vida, Ljubljana, Savlje 41, vlo-
žek 3.100 SIT, vse vstopile 19. 4. 1999,
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Mlinar Marija, Zagradec,
Grintovec 2, imenovana 19. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1999: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
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mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajni-
ška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

MARIBOR

Rg-1871
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03096 z dne 23. 12.
1999 pri subjektu vpisa MOJ DOM, trgo-
vina, servis, svetovanje, d.o.o., sedež:
Maistrova ulica 20, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno št.
1/03192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5439051
Firma: FILIPIČ-SITAR, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: FILIPIČ-SITAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Matjašič Dušan, izstop

8. 11. 1999, Filipič Sonja, Lenart v Sloven-
skih goricah, Partizanska 5 in Sitar Klavdija,
Polzela, Ločica 34, vstopili 8. 11. 1999,
vložek: vsak po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ma-
tjašič Dušan, razrešen 8. 11. 1999, direk-
torici Filipič Sonja in Sitar Klavdija, imeno-
vani 8. 11. 1999, zastopata in predstavljata
družbo skupno, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-

lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št. Srg
1634/99 z dne 9. 9. 1999 razveljavi.

NOVA GORICA

Rg-183
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/01535 z dne 10. 11.
1999 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge s temile podatki:

Matična št.: 1459309
Firma: TRTARIJA, Proizvodnja in trgo-

vina, z.o.o., Vipava
Skrajšana firma: TRTARIJA, z.o.o., Vi-

pava
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Goriška cesta 5
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: Krapež Pavel, Vipava, Vrhpo-

lje 95, Krapež Laura, Nova Gorica, Cankarje-
va ulica 11 in Perhavec Renato, Nova Gorica,
Cankarjeva ulica 11, vsi vstopili 16. 9. 1999,
vložek vsak po 10.000 SIT, odgovornost: od-
govarjajo do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Krapež Laura, imenovana 16. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev in Krapež Pa-
vel, imenovan 16. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz groz-
dja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sa-
dja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih

izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materi-
alom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Rg-115334
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/01001 z dne 24. 11.
1997 pri subjektu vpisa ECOMAF, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci, sedež: Vrtojbenska cesta 48, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5930197
Firma: ECOMAF, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ECOMAF, d.o.o.
Sedež: 5291 Miren, Orehovlje 2/a.

NOVO MESTO

Rg-402231
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00117 z dne 3. 5.
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1999 pri subjektu vpisa BRUSILNICA, po-
djetje za kovinske storitve Črnomelj,
d.o.o., sedež: Rožanec 10, 8340 Črno-
melj, pod vložno št. 1/00916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, zastopnika
ustanoviteljev, povečanja osnovnega kapi-
tala, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5370027
Firma: PAN TRADING, trgovina, stori-

tve in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PAN TRADING, d.o.o.
Sedež: 8343 Dragatuš, Dragovanja

vas 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kočevar Mirko in Kočevar

Marjan, izstopila 22. 3. 1999 in Panjan An-
ton, Dragatuš, Dragovanja vas 1, vstop
22. 3. 1999, vložek: 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
čevar Mirko, razrešen 22. 3. 1999, direk-
tor Panjan Janez, imenovan 22. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 0121 Reja govedi; 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina

na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-409263
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00940 z dne 30. 11.
1999 pri subjektu vpisa KIK INTERIER, po-
djetje za opremljanje poslovnih prosto-
rov in lokalov, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Bršljin 18a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02651/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5658063
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 2872

Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

SLOVENJ GRADEC

Rg-400866
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00265 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa AVTOMARKET RE-
BERNIK, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Brezno 47, 2363 Podvelka,
pod vložno št. 1/05013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo akta o ustano-
vitvi z dne 23. 6. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5584884
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
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sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;

5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in prime-
stni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-

nih izdelkov, d.n.”, opravlja družba vse, raz-
ren “posredništva za prodajo farmacevtskih
izdelkov;” pod šifro dejavnosti 52.488 “tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.,” opravlja družba vse, ra-
zen “z orožjem in strelivom;” pod šifro de-
javnosti 67.130 “pomožne dejavnosti pove-
zane s finančnim posredništvom”; opravlja
družba dejavnosti “menjalnice”.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 9991/2000 Rg-10195
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog ustanovitelja za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe UNITED DISTILLERS
& VINTNERS SLOVENIJA trgovinska, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21, objavlja sklep:

UNITED DISTILLERS & VINTNERS
SLOVENIJA trgovinska, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, reg. št. vl. 1/27043/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Selviac Nederland B. V.,
Kabelweg 37, Amsterdam, Nizozemska, z
ustanovitvenim kapitalom 115,300.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2000

NOVO MESTO

Srg 239/98 Rg-209156
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe KIOS, notranja in zuna-
nja trgovina, Metlika, d.o.o., Metlika, Ulica
na trg št. 5, objavlja sklep:

Družba KIOS, notranja in zunanja tr-
govina, Metlika, d.o.o., Metlika, Ulica na
trg št. 5, vpisana na reg. vl. št. 1-2715/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj KIO, Karlovačka industrija
obuće, d.o.o., Karlovac, Marmontova aleja
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6, z ustanovitvenim kapitalom 102.327,96
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
102.327,96 SIT v celoti prenese na KIO,
Karlovačka indsutrija obuće, d.o.o., Karlo-
vac, Marmontova aleja 6.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 9. 1998

Srg 450/98 Rg-212468
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe KASTELIC, Trgo-
vina na debelo in drobno, Žužemberk,
d.o.o., Žužemberk, Grajski trg 11, objavlja
sklep:

Družba KASTELIC, Trgovina na debelo
in drobno, Žužemberk, d.o.o., Žužem-
berk, Grajski trg 11, vpisana na reg. vl. št.
1-1658/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vanja Kastelic, Žužem-
berk, Grajski trg 33, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na Vanjo Kastelica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 11. 1998

Srg 248/99 Rg-402870
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe SMER-TRADE, podjetje
za domačo in mednarodno trgovino, d.o.o.,
Novo mesto, Cesta herojev 48, Novo me-
sto, objavlja sklep:

Družba SMER-TRADE, podjetje za do-
mačo in mednarodno trgovino, d.o.o.,
Novo mesto, Cesta herojev 48, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-722/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Branko Atanasković,
Beograd, Francuska 50 in Robert Bartol,
Novo mesto, Gubčeva 38, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT

v celoti prenese na ustanovitelja Branka
Atanaskovića in Roberta Bartla, v sorazmer-
ju z vloženima deležema.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 007-2/00-230 Ob-35081
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem

izdaje te odločbe sprejme v hrambo
pravilnik sindikata družbe Meja Šentjur
– Neodvisnost KNSS, vpisan v evidenco
statutov sindikatov dne 11. 8. 2000, pod
zap. št. 12, z imenom: “pravilnik sindikata
družbe” z dne 1. 8. 2000, s sedežem: Me-
ja Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3,
Šentjur.

Razglasi sodišč

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

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

N 6/99 PO-10114
Okrajno sodišče v Mariboru na predlog

predlagateljice Nade Jarc, stan. Maribor,
Jakopičeva ul. 20, obravnava predlog za
razglasitev za mrtvega Frančiška Franka, roj.
28. 8. 1929, nazadnje stan. Maribor, Jako-
pičeva ul. 20.

Pogrešani se je leta 1954 oziroma 1955
odselil v Avstralijo, svojcem se je nazadnje
javil leta 1957 in od tedaj dalje so bila priza-
devanja svojcev brezuspešna, da bi karkoli
izvedeli o pogrešanemu, tako, da je verjet-
no umrl.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2000

N 14/2000 PO-10165
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi za

predlog predlagatelja Fabijan Jordana iz

skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 5. 1999

Navedenemu sindikatu se določi matič-
na številka: 1133608.

Št. 02801-9/00 Ob-35179
1. Reublika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut sindikata, vpisanega v evi-
denco statutov sindikatov dne 24. 7.
2000, pod zap. št. 205, z nazivom “statut
Podružnice NSS Klasje Celje, d.d. – Kla-
sje Storitve, d.o.o.”, ki ga je zahtevala po-
oblaščena oseba sindikata z imenom: NSS
podružnica Klasje Celje, d.d. – Klasje
storitve, d.o.o., s sedežem Resljeva 16,
3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi sta-
tuta postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vika 1229206.

Bat 27, ki ga zastopa odv. Jelena Trunkl iz
Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mr-
tvega, in sicer Fabijan Antona, pok. Anto-
na, roj. 21. 5. 1897, z zadnjim bivališčem
Bate  5,  ki  ga  zastopa  skrbnica  za
poseben  primer  Lipičar  Klavdija,  Kal
nad Kanalom 151.

O pogrešanem razen izpiska iz krstnega
lista Župnijskega urada Sv. križa v Batah in
zemljiškoknjižnega vpisa na njegovo ime iz
leta 1943, kar dokazuje, da je bil pogrešani
živ, ne obstaja noben drug podatek.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 309/2000-5 SR-9124
Okrožno sodišče v Kranju je na podlagi

4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP
v pravdni zadevi tožeče stranke Marice
Janković, Muzejska 9, Tržič, zoper toženo
stranko Filipa Jankovića, katerega prebi-
vališče je neznano, zaradi razveze za-
konske zveze, dodelitve otroka in pla-
čevanja preživnine, tožencu postavilo
začasno zastopnico Marijo Pokorn Grašič,
dipl. pravnico, stanujočo Žabnica 71,
Žabnica.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v postopku, vse dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči, da je posta-
vil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 2000

I P 226/96 SR-10146
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Petra Podržaja, Va-
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ljavčeva 18b, Ljubljana, ki ga zastopata od-
vetnika Tomaž Hribar in Primož Cegnar iz
Ljubljane, proti toženim strankam Ivanu Ka-
stelicu ml., C. na Krko 1, Grosuplje, Duša-
nu Kodriču, Pod Gozdom 12, Ljubljana,
Asmirju Bačiču, Celovška 166, Ljubljana,
trenutno na prestajanju zaporne kazni v za-
porih Ljubljana, Tomažu Škvarči, Trebinjska
7, Ljubljana, Edinu Latiču, Videm 58, Gro-
suplje in Tomažu Jerebicu, Trebinjska 12,
Ljubljana, zaradi plačila, postavitve poobla-
ščenca za sprejemanje sodnih pisanj in za-
časnega zastopnika sklenilo:

Dušanu Kodriču, Pod Gozdom 12, Ljub-
ljana, Asmirju Bačiču, Celovška 166, Ljub-
ljana, Tomažu Škvarči, Trebinjska 7, Ljub-
ljana, Edinu Latiču, Videm 58, Grosuplje in
Tomažu Jerebicu, Trebinjska 12, Ljubljana,
se postavlja pooblaščenec za sprejemanje
vseh sodnih pisanj ter začasni zastopnik
Zdenko Cujnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

II P 630/99 SR-10168
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, proti toženi
stranki Stanislavu Zadravcu, Ul. Štefana Ko-
vača 63, Turnišče, zaradi plačila 2,089.803
SIT, dne 16. 6. 2000 sklenilo:

toženi stranki Stanislavu Zadravcu, Ul.
Štefana Kovača 63, Turnišče, se v tem po-
stopku postavi začasna zastopnica Maja Kri-
stan, odvetnica v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2000

I P 847/96 SR-10208
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Andrejke Miličevič,
Glavarjeva 49, Ljubljana, ki ga zastopa Igor
Dernovšek, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi
stranki 1. Gartner Ilonki, Dunajska 21, Ljub-
ljana in 2. Gartner, d.o.o., Na gmajni 15-17,
Trzin, Mengeš, zaradi plačila 4,140.000 SIT
s pp, dne 16. 8. 2000 sklenilo:

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2000

II P 593/98 SR-10210
Okrajno sodišče v Mariboru je po okraj-

ni sodnici Nevenki Đebi v pravdni zadevi
tožeče stranke ml. Ane Milosavljevič, ki jo
zastopa mati in zakonita zastopnica Gorda-
na Markovič, obe stan. Staneta Severja 17,
Maribor, zoper toženo stranko Radenka
Milosavljevič, stan. Bundes-Feuerwehr,
Seibenrunengasse 21, 1050 Dunaj, Av-
strija, zaradi določitve preživnine, izven na-
roka dne 25. 8. 2000.

Toženi stranki Radenku Milosavljevič je
postavilo začasno zastopnico Frančiško An-
želj, odvetnico iz Maribora, Partizanska ce-
sta 28-30.

Začasna zastopnica bo v zgoraj nave-
denem pravdnem postopku zastopala to-

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 27/2000-43 S-35080
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/2000 z dne 30. 8. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Žele-
zarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev
8, Jesenice, matična številka: 5475619,
šifra dejavnosti: 11009.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

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

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

Člani upniškega odbora so:
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva

98, Ljubljana,
– Meting – ŽJ,  d.o.o.,  Cesta  železar-

jev 8, Jesenice,
– CPK – ŽJ, d.o.o., Cesta železarjev 8,

Jesenice,
– SŽ ŽJ – Fiprom, d.o.o. – v stečaju,

Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Barbara Kozina, Gosposvetska 11,

Kranj – delavska zaupnica.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 8. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 8. 2000.

St 19/96-13 S-35086
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Janez Goličič kot predse-
dnik senata ter sodnici Renata Horvat in
Sonja Švegelj kot članica senata, v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom Planina, po-
djetje za trgovino in storitve v prometu,
d.o.o. – v stečaju, Trebija 1, Gorenja vas,
ki ga zastopa stečajni upravitelj Ladislav Ha-
fner, Kapucinski trg 7, Škofja Loka, po dne
12. 6. 2000 opravljenem naroku za preiz-
kus terjatev, dne 12. 6. 2000 sklenilo:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Pla-
nina, podjetje za trgovino in storitve v
prometu, d.o.o. – v stečaju, Trebija 1,
Gorenja vas, se zaključi, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se na-
vedeni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

3. Proti temu sklepu se upniki lahko pri-
tožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2000

ženo stranko vse do takrat, dokler ne bo
tožena stranka ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 2000

P 60/2000 SR-10194
Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni

zadevi tožeče stranke Franca Krnela, Sa-
jevče 6, Hruševje, ki ga zastopa odv. Vida
Andrejašič iz Postojne, zoper toženo stran-
ko Frančiško Gorjanc, neznanega bivališča,
zaradi priznanja lastninske pravice (pcto
200.000 SIT) s sklepom z dne 13. 7. 2000
na podlagi drugega odstavka 84. člena za-
kona o pravdnem postopku toženi stranki
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Igorja Trebca iz Postojne, ki bo toženo stran-
ko zastopal, dokler sama ali po pooblaščen-
cu ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 21. 8. 2000

I P1 804/99 SR-10115
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Zdravkovič Živoradu, Jakopičeva 24,
Kamnik, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi plačila 144.937 SIT s pripadki, dne
17. 7. 2000 sklenilo:

Toženi stranki Zdravkovič Živoradu, ne-
znanega prebivališča, se v zadevi opr. št.
I P1 804/99 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Pogačnik Irena, Tavčarjeva 8,
Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2000

I 1878/96 SR-10145
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni

zadevi upnika Mlekarna Celeia, mlekarstvo
in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče, ki
ga zastopa odv. Marko Savinek iz Žalca,
zoper dolžnika Danijela Dolinarja, Koroška
c. 8/c, sedaj Jerihova c. 36, Velenje, zara-
di izterjave 918.820,32 SIT s pp, na podlagi
prvega odstavka 4. točke drugega odstav-
ka in četrtega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
zakona o izvršbi in zavarovanju s sklepom z
dne 16. 8. 2000 dolžniku Danijelu Dolinar-
ju, nazadnje stanujočem Jerihova c. 36, Ve-
lenje, v predmetnem izvršilnem postopku
postavilo začasno zastopnico Majdo Kac,
Kersnikova 1, Velenje, odvetnico iz Velenja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v
tem izvršilnem postopku vse dotlej, dokler
dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 16. 8. 2000
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St 45/2000-7 S-35089
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/2000 z dne 5. 9. 2000 na podlagi pr-
vega odstavka 99. člena ZPPSL začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom P-TRADE,
družba za proizvodnjo in trgovino z obu-
tvijo, d.o.o., Ste Marie aux Mines 5, Tr-
žič in ga z istim sklepom tudi takoj zaključi-
lo, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške postop-
ka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2000

St 47/99 S-35091
To sodišče je s sklepom St 47/99 dne

5. 9. 2000 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Roy Immex, hiša, d.o.o., Ob
potoku 6, Ljubljana, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

St 68/99-34 S-35092
To sodišče je dne 1. 9. 2000 s sklepom

opr. št. St 68/99 ustavilo nadaljnje vnovčenje
razdelitvene mase in zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Eter, Družba za razvoj in
proizvodnjo varnostnih in informacijskih
sistemov, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Glav-
ni trg 4, ker bi nadaljnja izvedba postopka
povzročila nesorazmerne stroške.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2000

St 16/93-180 S-35093
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Opekarna Košaki, p.o. – v steča-
ju, Maribor, Šentiljska 116, dne 16. 10.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 240.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2000

St 20/99 S-35094
I. Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika Storitve, obrtno in prevozniško po-
djetje, d.o.o., Partizanska 4, Ravne na
Koroškem, matična številka 5068827, ši-
fra dejavnosti 11009.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: Stori-
tve, obrtno in prevozniško podjetje, d.o.o.,
Partizanska 4, Ravne na Koroškem – v
stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se imenuje
univ. dipl. jur. Miran Ocepek, odvetnik iz
Slovenj Gradca, Francetova 7.

IV. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 11. 2000 ob 11. uri, v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva, ko je bil oklic o začetku ste-
čajnega postopka objavljen v Uradnem li-

stu RS. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-
va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, iz-
ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2000

St 22/2000-51 S-35095
Postopek prisilne poravnave dolžnika

Gidgrad – Družba za gradbeništvo, in-
štalacije, inženiring in druge poslovne
storitve, d.d., Partizanska 93, Lendava,
se iz razloga drugega odstavka 46. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji, ustavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 9. 2000

St 4/98 S-35096
Oklic o naroku za preizkus terjatev, ki so

oživele zaradi uspelega izpodbijanja v skla-
du z določbo 137/2-2 ZPPSL, v stečajni
zadevi nad stečajnim dolžnikom Primorski
tisk, trgovsko podjetje, d.d., Muzejski trg
7, Koper – v stečaju, ki ga zastopa stečaj-
na upraviteljica Janja Luin iz Kopra.

Narok za preizkus terjatev bo 26. 10.
2000 ob 8.30, v sobi št. 152/I tega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2000

St 24/2000 S-35131
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Agensinvest, investi-
cije, inženiring in trgovina, d.o.o., Ko-
per, Garibaldijeva 14, Koper, s sklepom
opr. št. St 24/2000 z dne 5. 9. 2000 skle-
nilo, da se postopek ustavi zaradi umika
predloga za začetek postopka prisilne po-
ravnave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2000

St 3/2000 S-35132
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št. St

3/2000, nad dolžnikom Pumo, proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Kolodvorska c. 7,
Ormož – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 23. 11. 2000 ob 9. uri, v sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 9. 2000

St 87/92 S-35133
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št. St

87/92, nad dolžnikom Stanovanjska za-
druga Žabjak, o.sub.o., Svržnjakova 13,

Ptuj – v stečaju, razpisalo narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev za dne
23. 11. 2000 ob 10. uri, v sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 9. 2000

St 73/99 S-35135
To sodišče je pod opr. št. St 73/99

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Alu sistem, d.o.o., Poljčane in njegovimi
upniki, ki glasi:

razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% v roku pet let, z obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere, pove-
čane za 0,5%, po pravnomočno potrjeni pri-
silni poravnavi;

razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
0,5%, po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi;

razred C – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev;

razred D – razred upnika, ki se je odpo-
vedal ločitveni pravici in pristal na manj ugo-
dno poplačilo.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
14. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2000

St 22/2000 S-35136
To sodišče je pod opr. št. St 22/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Tovarna kos in srpov, d.o.o., Lovrenc na
Pohorju in njegovimi upniki, ki glasi:

razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
0,5%, po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi;

razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku 5 let, z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere, povečane za
0,5%, po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi;

razred C – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
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Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
27. 7. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2000

St 23/2000 S-35137
To sodišče je pod opr. št. St 23/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Bukev, d.o.o., Lovrenc na Pohorju in nje-
govimi upniki, ki glasi:

razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
0,5%, po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi;

razred B – razred upnikov, katerih
položaj se tudi po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni in se
poplačajo v 100% vrednosti ugotovljene
terjatve.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
7. 8. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 9. 2000

St 20/2000 S-35138
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 20/2000 z dne 5. 9. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Le-
sna, Tovarna stavbnega pohištva Radlje
ob Dravi, d.o.o., Sp. Vižinga 68, Radlje ob
Dravi, matična številka dolžnika 5497493,
šifra dejavnosti dolžnika 20.300, ter odredi-
lo imenovanje upniškega odbora v sestavi:

– Lesna, Lesnoindustrijsko podjetje, d.d.,
Šentjanž 133, Šentjanž pri Dravogradu,

– Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160,

– Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Glavni trg 30, Slovenj Gradec,

– Diamant, steklarsko podjetje, d.o.o.,
Ulica Pariške komune 27, Maribor,

– Marksel Drago, Brezno 8, Podvelka,
predstavnik sveta delavcev.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči univ. dipl. pravnik Miran Ocepek, od-
vetnik iz Slovenj Gradca, Francetova 7.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča, poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisil-
ne poravnave.

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 9. 2000

St 149/2000 S-35161
To sodišče je s sklepom St 149/2000

dne 7. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TWT, d.o.o., Ljubljana,
Neubergerjeva 23, matična številka
5327644, šifra dejavnosti 51190.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 12. 2000 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 9.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2000

St 75/2000 S-35162
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom M & M, d.o.o., Tržaška
132, Ljubljana, za dne 11. 10. 2000 ob
9. uri, v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

St 99/2000 S-35258
To sodišče v postopku prisilne poravna-

ve nad dolžnikom S Trade, d.o.o., Gumni-
šče 11, Škofljica, preklicuje narok za pri-
silno poravnavo, razpisan za dne 14. 9.
2000 in razpisuje nov narok za prisilno po-
ravnavo dne 18. 10. 2000 ob 13. uri, v
sobi 368/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2000

St 26/2000 S-35259
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku pod opr. št. St 26/2000 sklep z dne
6. 9. 2000:

Stečajni postopek nad dolžnikom Koplast
mizarstvo, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske
Konjice, se v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL,
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postop-
ka oziroma je neznatne vrednosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Koplast mizarstvo,
d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice – v
stečaju, iz sodnega registra.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 2000

St 14/99 S-35260
To sodišče objavlja v stečajnem postopku

pod opr. št. St 14/99 sklep z dne 8. 9. 2000:

Stečajni postopek nad dolžnikom Pul-
pak, Podjetje za reciklažo papirja in iz-
delavo embalaže, d.o.o., Celje, Ulica XIV.
divizije 14, Celje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Pulpak, Podjetje
za reciklažo papirja in izdelavo embalaže,
d.o.o., Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje –
v stečaju, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 9. 2000

St 27/2000 S-35262
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Merinka Merikop, d.o.o., Maribor, dne
18. 10. 2000 ob 9. uri, v sobi 330 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 2000

St 59/2000 S-35263
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Varing, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, storitve, d.o.o., Bezena 3/c, Ru-
še, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2000

St 65/2000 S-35265
To sodišče je s sklepom St 65/2000

dne 7. 9. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ali B Import-export, d.o.o.,
Miklošičeva 2/c, Domžale, matična števil-
ka 5384303, šifra dejavnosti 60.503.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 12. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 9.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2000

Izvršbe in zavarovanja

II R 69/99 IZ-10108
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

II R 69/99 z dne 20. 4. 2000 je bila v
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zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice
Nove Kreditne banke Maribor, d.d., podro-
čje Nova Gorica, ter dolžnika in zastavitelja
Primtex, proizvodno trgovsko Podjetje,
d.o.o., Budanje 7, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 5,000.000 SIT
s pripadki, zarubljena dne 20. 4. 2000 ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer poslovni prostor v pritličju stano-
vanjskega bloka Tovarniška ulica 3/A v Aj-
dovščini, ki stoji na parc. št. 1323 k.o. Aj-
dovščina in solastniškega deleža na sku-
pnih delih, objektih in napravah hiše in je
last dolžnika in zastavitelja na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 363-92/92-93, sklenje-
ne dne 14. 6. 1993 s prodajalcem Republi-
ko Slovenijo, Občino Ajdovščina.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 8. 2000

Z 99/00 IZ-9087
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 99/00 z dne 13. 6. 2000, je bila
v zadevi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, Ljubljana in dolžnika
Praznik Videoteka, d.o.o., Šentvid pri Stič-
ni 158, Šentvid pri Stični, ter zastavitelja
Praznik Petra, Stična 58, Grosuplje, v viši-
ni 5,000.000 SIT s pp, na naroku dne
30. 6. 2000 zarubljena nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna la-
stnina, in sicer poslovni prostori v stano-
vanjski stolpnici P + 9 v Brežicah, na na-
slovu Ulica Veljka Vlahoviča (sedaj Maistro-
va 6), ki so locirani na parc. št. 278, 279
in 281 k.o. Brežice, v velikosti 30,60 m2, v
pritličju stolpnice levo od glavnega vhoda,
last zastavitelja Praznik Petra, Stična 58,
Grosuplje, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 4. 8. 1997, sklenjene med
Kožar Jožetom, Dolenja Pirošica 6, Cer-
klje ob Krki, ter Lepšina Zinko, Gubčeva
10, Brežice, kot prodajalcema in zastavite-
ljem kot kupcem.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 7. 2000

Z 2000/135 IZ-9029
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/135 z dne 30. 6. 2000, v
izvršilni zadevi upnice Dolenjske banke,
d.d., Novo mesto, proti dolžniku Tempi, Za-
ključna gradbena dela, d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičninah, ki niso vpisane v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank, po
251. členu opravilo rubež nepremičnin:

– podstrešnega stanovanja v skupni
izmeri 26,41 m2, v stanovanjski hiši v Celju,
Delavska 16, s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
pripadajočem funkcionalnem zemljišču,

– enosobnega stanovanja št. 16 v IV.
nadstropju stanovanjske hiše v Ul. Franko-
lovskih žrtev 7 v Celju, v skupni izmeri
32,82 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih delih in napravah ter na pripadajočem
funkcionalnem zemljišču.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2000

IN 99/00080 IZ-9078
V izvršilni zadevi upnice Banke Celje,

d.d., Celje, ki jo zastopa odv. Draga Zorko
iz Celja, proti dolžniku Jevšenak Viktorju,
Cankarjeva 4, Celje, zaradi izterjave
2,537.500 SIT s pp, je Okrajno sodišče v
Celju sprejelo po 211. členu ZIZ naslednji
zapisnik o rubežu nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo in predstavlja sta-
novanje v stanovanjski hiši Trubarjeva 6 v
Celju, v III. nadstropju, s kvadraturo
45,67 m2.

Stanovanje obsega v naravi naslednje
prostore: soba 17,91 m2, soba 11,40 m2,
kuhinja 4,78 m2, kopalnica 3,82 m2, pred-
soba 3,24 m2, balkon 1,13 m2 in klet
3,39 m2. Stanovanjska hiša Trubarjeva 6,
stoji na parc. št. 765 k.o. Celje in vl. št.
1480. S pogodbo z dne 19. 10. 1993 je
postal lastnik navedenega stanovanja Jev-
šenak Viktor, EMŠO 090895650054, stan.
Cankarjeva ul. 4, Celje.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2000

Z 2000/00213 IZ-9099
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00213,

ki ga je dne 13. 7. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Domžalah, je bila ustanoviljena na
dvosobnem stanovanju z oznako št. 4 v pri-
tličju objekta v velikosti 62,70 m2, s pripa-
dajočim zunanjim vrtom v izmeri 36,50 m2,
kletnim prostorom št. 4 v izmeri 14,05 m2

in pripadajočima zunanjima parkirnima pro-
storoma št. 4, stoječe na parceli št.
1162/5, k.o. Prevoje, ki je last dolžnice in
zastavne dolžnice Draksler Alenke, Depala
vas 70, Domžale, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,744.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00233 IZ-9118
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00233, ki ga je dne 24. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na zemljišču in delu poslovne-
ga objekta (delavnice) v kompleksu Ob po-
toku v Trzinu – Mlake, stoječega na parc.
št. 834/33, v izmeri 119 m2, k.o. Trzin ter
del – do 1/140 parc. št. 807/75, k.o. Tr-
zin, ki v naravi predstavlja solastninski delež
na zaklonišču za sto oseb v kompleksu Ob
potoku, Trzin – Mlake, ki je last zastavitelja
LAN-GEA, družba za zastopanje in trgova-
nje, d.o.o., Kidričeva 14, Trzin, BERAT, po-
djetje za knjigovodske storitve, d.o.o., Sav-
ska cesta 24, Lesce, zastavna pravica v
korist upnice Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 22,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 7. 2000

Z 92/2000 IZ-9107
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Lešnik Miloša iz Lenarta, pod
opr. št. SV 254/2000 z dne 31. 5. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
92/2000 z dne 6. 6. 2000, se zaradi zava-

rovanja denarne terjatve upnika RAP-Lea-
sing, d.o.o., Ljubljana, Masarykova 17, do
dolžnika Behadini Ziberja, Piran, Županči-
čeva 18, na podlagi pogodbe o odstopu
terjatve, sklenjene med Gospodarsko za-
družno posojilnico, h.k.s., iz Ljubljane,
Masarykova 17 in upnikom z dne 31. 5.
2000, v višini 4,176.588 SIT, kar predstav-
lja po prodajnem tečaju Banke Slovenije
40.000 DEM s pogodbenimi obrestmi; ter-
jatev zapade v plačilo v 48 enakih zapore-
dnih obrokih v višini 988,74 DEM, preraču-
nano v tolarsko protivrednost po prodajnem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, pri
čemer mesečni obrok zapade v plačilo vsa-
kega 20. v mesecu, začenši z 20. 6. 2000
in zadnjim obrokom 20. 6. 2004, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer poslovnega prostora v
izmeri 15,57 m2, ki se nahaja v pritličju,
skrajno severozahodnem vogalu objekta
“Tržnica” v Kopru, stoječem na parc. št.
889/1, 890/1 in 89, k.o. Koper, s pravico
souporabe skupnih delov stavbe in funkcio-
nalnega zemljišča, ki je last dolžnika, kot
izhaja iz prodajne pogodbe, sklenjene dne
24. 1. 1996 med njim in Merdita Marcelom
iz Portoroža, ter overjene pri notarki Mojci
Tavčar-Pasar iz Pirana dne 6. 2. 1996, pod
št. Sv 381/96.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2000

Z 89/2000 IZ-9108
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 422/2000 z dne 21. 4. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. Z
89/2000 z dne 5. 6. 2000, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžnika
Istra G7, družba za varovanja, d.o.o., Ul.
Sergeja Mašere 7, Koper, na podlagi kre-
ditne pogodbe št. 24A000041 z dne 14. 3.
2000, v višini 6,500.000 SIT s pp, z obre-
stno mero v višini 5% letno, ki se spreminja
v višini, rokih in na način, določen z vsako-
krat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice, kredit pa se revalorizira na podlagi
temeljne obrestne mere oziroma v rokih,
višini in na način v skladu z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice, ki
ga bo dolžnik vrnil v obrokih s skrajnim ro-
kom vračila do dne 9. 3. 2001 in pod drugi-
mi pogoji, razvidnimi iz sporazuma strank in
navedene pogodbe, ki je sestavni del spo-
razuma strank, se opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
enosobnega stanovanja v visokem pritličju,
ki je označeno s št. 11, v izmeri 40,80 m2,
s pripadajočo kletjo, z naslovom Koper, Ul.
Sergeja Mašere 7, stavba stoječa na parc.
št. 532/5 k.o. Semedela, s pripadajočo
solastninsko pravico na skupnih delih, pro-
storih in napravah stavbe ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, kar je last zastavite-
lja, kar je razvidno iz kupoprodajne pogod-
be, sklenjene med njim in podjetjem Iplas,
kemična industrija, p.o., Koper, v stečaju, z
dne 10. 4. 1992, št. 28/Kp-92 in aneksa k
navedeni pogodbi, sklenjenega dne 9. 6.
1992.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2000
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Z 86/2000 IZ-9109
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. SV 275/2000 z dne 25. 5.
2000 in sklepa naslovnega sodišča opr. št.
Z 86/2000 z dne 30. 5. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banke, d.d., do dolžnice Grgurić Ljilijane,
s.p., strojne usluge, Koper, Ankaranska 7,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
za nakup osnovnega sredstva, št.
12502920710-388/00 z dne 19. 5. 2000,
v višini 9,000.000 SIT, ki se obrestuje po
letni obrestni meri TOM +3,8% letno, pri
čemer so rok, način vračila in višina obro-
kov razvidni iz navedene pogodbe, ki je pri-
loga notarskega zapisa; terjatev dospe v pla-
čilo v 60 mesečnih obrokih, pri čemer do-
spe v plačilo posamezni obrok mesečno, in
sicer vsakega osmega dne v mesecu za
pretekli mesec, pri čemer prvi obrok dospe
v plačilo dne 30. 6. 2000, zadnji pa 31. 5.
2005, oziroma v primeru 30-dnevne zamu-
de plačila obroka in obresti zapade v plačilo
še ves neodplačan kredit, skladno s pogoji
in načinom, kot je dogovorjeno v navedeni
kreditni pogodbi; pogoji dolgoročnega kre-
dita izhajajo iz navedene kreditne pogodbe
in se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom k osnovni
pogodbi, se opravi rubež nepremičnin, ki
nista vpisani v zemljiški knjigi:

– tipskega stanovanja št. 15/M, tipa H v
Kopru, Beblerjeva 18, ki stoji na parc. št.
227 k.o. Semedela, v izmeri 89,75 m2, s
pravico souporabe zemljišča, na katerem
stoji in zemljišča, ki je nujno potrebno za
njeno rabo, katero je last zastaviteljice kot
izhaja iz kupoprodajne pogodbe št.
A1-1/133/91, sklenjene dne 27. 11. 1991
med njo in pok. Milivojem Grgurićem ter
podjetjem za stanovanjsko gospodarstvo
Dom Koper, overjeno pri Temeljnem sodi-
šču v Kopru, enota v Kopru, pod opr. št. Ov
I 253/93, dne 18. 1. 1993 in sklepa o
dedovanju, opr. št. D 381/96 z dne 11. 6.
1997 ter

– štirisobnega stanovanja v Kopru, Vena
Pilona 7, ki se nahaja v 8-nadstropni stano-
vanjski zgradbi, zgrajeni leta 1979, na parc.
št. 271 k.o. Semedela, v izmeri 83,04 m2,
s pravico trajne souporabe skupnih delov
stavbe in stavbne parcele, katero je last za-
staviteljice, kot izhaja iz pogodbe št.
51-244/16-89 z dne 14. 4. 1989, sklenje-
ne med njo in pok. Milivojem Grgurićem ter
delovno organizacijo za vodno gospodar-
stvo Hidro Koper, overjeno pri Temeljnem
sodišču v Kopru, enota v Kopru, pod opr.
št. Ov I 1628/89, dne 23. 6. 1989 in
sklepa o dedovanju opr. št. D 381/96 z
dne 11. 6. 1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2000

Z 99/01120-9 IZ-1611
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01120 z dne 8. 11. 1999
sta bila:

– poslovni prostor v izmeri 51,50 m2, oz-
načen z oznako A, v pritličju južnega objek-
ta, z garažnim prostorom – parkirnim me-
stom št. 2 v kletni etaži v izmeri 13,18 m2,
ter solastnim deležem na skupnih prostorih,

delih, objektih in napravah zgradbe ob Mo-
čilnikarjevi ulici v Ljubljani,

– poslovnega prostora v izmeri
53,14 m2, označen z oznako B, v pritličju
srednjega objekta s pripadajočim solastnim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah zgradbe in na zemljišču ob
Močilnikarjevi ulici v Ljubljani,

ki sta last dolžnice Tatjana Trade, podje-
tje za trgovinsko in storitveno dejavnost,
d.o.o., Polanškova 34, Ljubljana, z dnem
31. 1. 2000 zarubljena v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2000

Z 2000/01011-6 IZ-9068
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01011 z dne 12. 6. 2000
so bili enosobno stanovanje št. 9, ki leži v I.
nadstropju stavbe Kvedrova ulica 22 v Ljub-
ljani, v skupni izmeri 25,58 m2, ki je last dol-
žnikov in zastaviteljev Heric Edvarda Kon-
stantina do 2/3 in Heric Aleksandra do 1/3,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 17. 11. 1998, opr.
št. I D 497/98 in sklepa o dedovanju Občin-
skega sodišča v Ljubljani z dne 17. 11.
1972, opr. št. O 940/91 in stanovanje št. 6,
v I. nadstropju, v večstanovanjski hiši, na
naslovu Smoletova 13, Ljubljana, v izmeri
69,77 m2 in garaži na naslovu Smoletova 13,
Ljubljana, v velikosti 13,71 m2, ki sta last
dolžnika – zastavitelja Heric Matija na podla-
gi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 8. 1. 1992 in o prodaji garaže z
dne 8. 1. 1992, z dnem 4. 7. 2000 zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisenbank St. Ste-
fan – Jagerberg, Wolfsberg, Republika Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
595.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2000

In 99/00668-12 IZ-9077
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/00668 z
dne 5. 1. 2000, je bilo dne 20. 6. 2000
zarubljeno enosobno stanovanje v izmeri
48,18 m2, št. 17, na naslovu Linhartova 5,
Ljubljana, last dolžnice Cibic Ariane, Linhar-
tova 5, Ljubljana, v korist upnice Metalka,
stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 3,
Ljubljana, zaradi izterjave 163.334 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2000

Z 2000/01030 IZ-9079
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01030, ki ga je dne 11. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 14,
v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljublja-
ni, Osenjakova 6, ki leži na parc. št. 370/7,
372/4, 375/3 in 370/4, k.o. Slape, v sku-
pni površini 68 m2 stanovanjske površine in
13,65 m2 terase, ter sorazmernim delom
skupnih prostorov, delov, objektov, naprav
in funkcionalnega zemljišča, ki je last zasta-
viteljice na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Darioš, d.o.o.,
Ljubljana, dne 17. 3. 1999 ter zavarovanje

z rubežem poslovnih prostorov št. 24, 25,
26, 27 in 28, v II. nadstropju poslovne stav-
be z veznim hodnikom v Ljubljani, Letališka
16, ki leži na parc. št. 127/193, k.o. Mo-
ste, v bruto površini 135,41 m2, s sorazmer-
nim delom skupnih prostorov, delov, objek-
tov, naprav in funkcionalnim zemljiščem hi-
še, ki je last zastaviteljice na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Darioš, d.o.o., Ljubljana z dne 26. 3. 1999,
zastavna pravica v korist upnice Hypo Alpe
Adria banka, d.d., Trg osvobodilne fronte
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2000

In 1998/00550 IZ-9090
In 1998/00728
In 1999/00205

Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 25. 1. 1999, opr. št. In
1998/0550 je bil dne 21. 4. 2000 oprav-
ljen v korist upnika Metalka: stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, ru-
bež dvosobnega stanovanja v izmeri
51,79 m2, št. 5, na naslovu Pokljukarjeva
4, Ljubljana, zaradi izterjave 3.247 SIT s
pp; 53.419 SIT s pp in 19.465 SIT s pp,
last dolžnika Štamcar Pavleta, Pokljukarjeva
4, Ljubljana. Opravljeni rubež ima pravni uči-
nek tudi za izvršbi, dovoljeni s tusodnima
sklepoma o izvršbi z dne 15. 12. 1999,
opr. št. In 1998/00728 z dne 30. 3. 2000,
opr. št. In 1999/00205 na predlog istega
upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2000

Z 2000/00835-10 IZ-9091
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00835 z dne 15. 5. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v I. nad-
stropju večstanovanjske stavbe v Ljubljani,
ki stoji na parc. št. 983, k.o. Bežigrad, v
skupni izmeri 66,72 m2, s sorazmernim de-
ležem skupnih prostorov, delov, objektov in
naprav ter funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika Budja Bojana, Ulica talcev 12,
Novo mesto, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 4. 2000, sklenjene z Vladimirjem
Mladenom Jalovcem in Lidijo Jelovac Av-
belj, kot prodajalcema, z dnem 12. 7. 2000
zarubljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2000

In 99/00732-7 IZ-10091
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/000732 z
dne 21. 1. 2000, je bil dne 12. 7. 2000
zarubljen poslovni prostor Cabare bar, v
stavbi Center drobnega gospodarstva Vič,
Ljubljana, Tržaška 118, last dolžnikov Grh
Marjana, Zapužka 94/d, Ljubljana in Terkalj
Dragice, Tbilisijska 4, Ljubljana, v korist
upnice Emona Plus, d.o.o., Šmartinska
130, Ljubljana, zaradi izterjave 135.132,58
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2000
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Z 2000/01079 IZ-10129
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01079, ki ga je dne 25. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 53, v izmeri 67,78 m2, v peti etaži
stanovanjskega bloka Trg oktoberske revo-
lucije 1, sedaj Brodarjev trg 3, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 1112/1, 1111/1 in 1119,
k.o. Moste, ki je last zastaviteljev po nedo-
ločenih deležih na podlagi kupne pogodbe
z dne 3. 8. 1990, sklenjene z Ladiha Frido,
Trg oktoberske revolucije 1, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Hranilnice in
posojilnice Kmetijsko gozdarske pokrajine
Kočevske, d.d., Roška c. 8, Kočevje, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,675.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000

Z 2000/00966-12 IZ-10137
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00966 z dne 4. 8. 2000,
je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 82,18 m2, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka na na-
slovu Pot na Fužine 43, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1087/2, 1185/2 in 1184, k.o.
Moste, ki je last zastaviteljev na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 202/80, sklenjene dne
13. 8. 1980 s prodajalcem Staninvest Ljub-
ljana, Kersnikova 6, z dnem 4. 8. 2000 za-
rubljeno v korist upnika Hypo Leasing,
d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 4,553.635,20
ATS v tolarski protivrednosti po podjetni-
škem prodajnem tečaju NLB, d.d. na dan
plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000

RIG 575/99 IZ-1630
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
968/99 z dne 11. 10. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 575/99 z dne
11. 11. 1999, odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslov-
nega prostora št. 21, v izmeri 49,80 m2, ki
se nahaja v pritličju Poslovnega objekta TPC
Ligro v Mariboru, Jadranska c. 27, zgraje-
nega na parc. št. 2002 in 2005, k.o. Sp.
Radvanje, last dolžnika Kumer Vladimira, Ul.
Borcev 58, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 4/p z dne 14. 9. 1999, skle-
njene s prodajalcem Lija, d.o.o., Maribor,
Jadranska 27, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, v višini 7,000.000 SIT s pp.
Dolžniku je zagotovljeno nepremičnino, v
skladu z dogovorom strank, tudi prepove-
dano odtujiti in obremeniti brez soglasja
upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999

Z 00/00251 IZ-3951
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00251 z dne 9. 3.
2000 je bila nepremičnina, dvosobno sta-
novanje št. 18, v III. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Ulica Staneta Se-
verja 18, v skupni izmeri 62,83 m2, katera

stoji na parc. št. 1847/2, pripisano vl. št.
57, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last dol-
žnikov oziroma zastaviteljev, vsakega do
1/2 celote po kupoprodajni pogodbi z dne
18. 10. 1993 in dodatka k tej pogodbi z
dne 30. 5. 1997, sklenjenih s prodajal-
cem Špedtrans Transport Maribor, d.o.o.,
za zavarovanje upničine denarne terjatve v
višini 175.000 ATS v tolarski protivredno-
sti s pripadki, na naroku zarubljena v korist
upnice Raiffeisenbank Leibnitz,
reg.Gen.m.b.H. Bahnhofstrasse 2, Lipni-
ca, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2000

Z 2000/0702 IZ-9111
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
632/2000-1 z dne 27. 6. 2000, sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00702 z dne
18. 7. 2000, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega
prostora – trgovskega lokala št. 6-N v izme-
ri 36,668 m2, v I. nad. poslovne stavbe
(ICM) v Mariboru, Partizanska c. 13/a, zgra-
jene na parc. št. 1206/1, pripisani vlož. št.
1262, k.o. Maribor grad in katerega izključ-
ni lastnik je dolžnik na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 15. 12. 1999, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2000

Z 2000/0701 IZ-9112
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 629/2000-1 z dne 27. 6. 2000 in
sklepom o zavarovanju, opr. št.
2000/00701 z dne 18. 7. 2000 odredilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemlji-
ško knjigo:

– poslovnega prostora v izmeri
20,76 m2, ki ima lasten vhod z Orožnove ul.
10 in ki obsega lokal v izmeri 17,10 m2,
vhod v izložbo v izmeri 0,41 m2, WC v izme-
ri 1,22 m2 in 1/2 predprostora v izmeri
2,03 m2, kar vse se nahaja v pritličju trinad-
stropne hiše v Strossmayerjevi ul. 8 v Mari-
boru, zgrajene na parc. št. 1533/1, pripi-
sani k vlož. št. 734 k.o. Maribor grad in
katerega izključni lastnik je zastavitelj na
podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 4.
1998;

– dveh  poslovnih  prostorov  z  izlo-
žbama, ki ima lasten vhod iz Orožnove ul.
10 v Mariboru, ki obsegata poslovni pro-
stor v izmeri 17,72 m2, poslovni prostor v
izmeri 16 m2 ter skladišče v izmeri
4,92 m2, kar vse se nahaja v pritličju po-
slovno-stanovanjske hiše v Strossmayerjevi
ul. 8 v Mariboru, zgrajeni na parc. št.
1533/1, pripisani z.k. vložku 734, k.o.
Maribor grad in katerih izključni lastnik je
zastavitelj na podlagi prodajne pogodbe z
dne 14. 6. 2000,

v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, po-

družnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Ma-
ribor, v višini 7,720.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2000

Z 2000/0699 IZ-9114
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarke Brede Horvat iz Maribora, št.
SV 619/2000-1 z dne 26. 6. 2000,
sklepom o zavarovanju opr. št. 2000/00699
z dne 18. 7. 2000, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, eno-
sobnega stanovanja št. 8, v prvem nadstro-
pju, v izmeri 42,18 m2, s pripadajočim ena-
ko oštevilčenim kletnim prostorom, kar vse
se nahaja v stanovanjski hiši v Mariboru, Pru-
šnikova 20 in katerega izključni lastnik je
zastavitelj na podlagi darilne pogodbe z dne
6. 3. 1993, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor, v višini 1,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2000

Z 2000/00735 IZ-9119
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 538/2000 z dne 7. 7. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št.
Z 2000/00735, dne 25. 5. 2000 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisana v zemlji-
ško knjigo – dvosobnega stanovanja z oz-
nako S2/5-1, v izmeri 38,15 m2, v petem
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z
isto oznako v velikosti 3,86 m2, v prvi pod-
zemni kletni etaži, dvosobnega stanovanja z
oznako S2/5-3, v izmeri 47 m2, v petem
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z
isto oznako, v velikosti 3,86 m2, v prvi pod-
zemni kletni etaži in parkirnih mest z oznako
9 in 10 v drugi podzemni etaži, ki se nahaja-
jo v stanovanjsko-poslovnem in garažnem
objektu Forum v Mariboru, na območju med
Cafovo, Razlagovo, Cankarjevo in Partizan-
sko cesto, na zemljišču parc. št. 1208/1,
1210, 1211/1, 1212, 1213/2, 1158/2 v
k.o. Maribor grad, last dolžnika Romana Sa-
gadina, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 125/1999 z dne 16. 4. 1999, sklenje-
ne s prodajalcema Komunaprojekt, družba
za projektiranje, urbanizem in posredova-
nje, d.d., Maribor in Gradis Inženiring, d.d.,
Ljubljana, v zavarovanje denarne terjatve
upnice A banke, d.d., Ljubljana, v višini
4,000.000,000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 7. 2000

Z 2000/00630 IZ-9134
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV
451/2000 z dne 5. 6. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00630, dne 4. 8. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – poslovnih prostorov v izmeri
352,25 m2, ki se nahajajo v I. etaži, pritličju
in kleti objekta J, stoječega na parc. št.
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422/9 v k.o. Melje in pripadajočega dela
skupnih površin v izmeri 36,55 m2, sora-
zmernega dela stavbišča parc. št. 422/9,
ki meri 466 m2, sorazmernega dela sku-
pnega dvorišča, katerega predstavljajo par-
cele št. 422/1 in 422/2, katerih skupna
prodajna površina meri 15.216 m2, do ne-
razdeljenih 536/15.216 in dela parc. št.
422/1, v izmeri 188 m2, last dolžnika Klima
Petek, družba za storitve, trgovino in grad-
beništvo, d.o.o., Maribor, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 23,889.368 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 8. 2000

Z 2000/00673 IZ-10087
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 422/2000 z dne 5. 6. 2000, s sklepom
o zavarovanju opr. št. 2000/00673 z dne
29. 6. 2000 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega
stanovanja št. E9 v izmeri 83,07 m2, v II.
nadstropju, s pripadajočim kletnim prosto-
rom in garažo v poslovno stanovanjskem
objektu S-3 v Ribniški ul. 4 v Mariboru, zgra-
jenem na parc. št. 156/2, 158/2, 163/2,
173/2 in 165 k.o. Maribor grad, ki je last
zastavitelja Hvalec Roberta, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 01/96, sklenjene
dne 21. 6. 1996 s prodajalcema Slavkom
in Erno Žitnik, oba stanujoča Preradovičeva
19, Maribor, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
v višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2000

Z 2000/00661 IZ-10161
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00661 z dne
11. 7. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnika
Tadeja Goriča, stan. Latkova vas 94, 3312
Prebold, proti dolžniku Robnik Borisu, stan.
Iztokova 35, Maribor, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 2,700.600 SIT
s pripadki, zarubljeno na naroku dne 11. 7.
2000, in sicer: dvosobno stanovanje št. 6,
v prvem nadstropju, v stanovanjskem objek-
tu, na naslovu Iztokova 35, Maribor, ki stoji
na parceli št. 967/2, vl. št. 166, k.o. Stu-
denci, ki je v lasti dolžnika Robnik Borisa,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 12. 1991, št. 26/1991, vse v korist
upnika Tadeja Goriča, Latkova vas 94, 3312
Prebold.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2000

Z 28/2000-8 IZ-9104
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 28/2000-2, ki ga je dne 21. 4. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanj-
ski hiši v Murski Soboti, Alija Kardoša 4, ki
stoji na parc. št. 334, vpisani pri vl. št. 2670,
k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri
73,15 m2, ki je last dolžnikov na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, sklenjene dne 29. 11. 1991 s proda-
jalcem Občino Murska Sobota, zastavna
pravica v korist upnice Pomurske banke,

d.d., Murska Sobota, bančna skupina NLB,
Trg zmage 7, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 14,310.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 2000

Z 27/2000-8 IZ-9105
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 27/2000-2, ki ga je dne 20. 4. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na:

– stanovanju št. 2/1 v stanovanjski hiši v
Murski Soboti, Cvetkova 18/a, v izmeri
56,10 m2, ki je last dolžnika na podlagi ku-
pne pogodbe, sklenjene dne 14. 5. 1997,
s prodajalcem Vrečič Eriko in Flegar Tatja-
no iz Murske Sobote,

– stanovanju št. 4 v stanovanjski hiši v
Murski Soboti, Cvetkova 18/a, v izmeri
31,53 m2, ki je last dolžnika, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene dne 14. 5. 1997
s prodajalcem Vrečič Eriko iz Murske So-
bote,

– stanovanju št. 1 v stanovanjski hiši v
Murski Soboti, Cvetkova 18/a, v izmeri
59,10 m2, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 3.
2000 s prodajalcem Vlaj Irmo iz Murske
Sobote,

zastavna pravica v korist upnice Pomur-
ske banke, d.d., Murska Sobota, bančna
skupina NLB, Trg zmage 7, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2000

Z 2000/00095 IZ-9095
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00095, ki ga je dne 23. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako
N-4-2 S, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjskega objekta, stoječega na parc.
št. 40/2 k.o. Kromberk, v izmeri 36,75 m2,
loža v izmeri 10,65 m2 in shramba št. 4 v
izmeri 2 m2, kar skupaj meri 49,40 m2, s
pravico uporabe skupnih površin in naprav,
ki služijo objektu kot celoti, ki se nahaja na
naslovu Ul. Vinka Vodopivca št. 117, Krom-
berk, ki je last 1. dolžnice Darje Čibej do
1/3 in 2. dolžnice Tanje Čibej do 2/3 na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
49-11/2000, sklenjene dne 10. 5. 2000 s
prodajalcem Projekt, d.d., Kidričeva 9a, No-
va Gorica, zastavna pravica v korist upnika:
Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 6. 2000

Z 2000/00102 IZ-9097
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00102, ki ga je dne 23. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na dveh poslovnih prostorih v
prvem nadstropju z oznako L 1.1, v izmeri
46,40 m2 in L 1.2, v izmeri 28,22 m2, s
pravico souporabe parkirišč, namenjenih la-
stnikom poslovnih prostorov v kleti objekta
in s pravico souporabe funkcionalnega zem-
ljišča ter skupnih površin, prostorov in na-
prav, ki služijo objektu kot celoti na parc. št.
2755, k.o. Šempeter, ki jih je dolžnik Smart

& Escargo, d.o.o., Šempeter, Cesta Preko-
morskih brigad 62/a, prej Smart trgovina,
trgovina in storitve, d.o.o., MMP Vrtojba,
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 49-01/97 z dne 20. 1. 1997, sklenjene
s prodajalcem Kmetijstvo Vipava, Agrogori-
ca, Šempeter pri Gorici, ter stanovanja št. S
1.1, v prvem nadstropju, v izmeri 58,50 m2,
klet št. S 1.1, v izmeri 4,40 m2 in garažni
boks št. 39 v izmeri 12,50 m2, s pravico
souporabe funkcionalnega zemljišča ter
skupnih površin, prostorov in naprav, ki slu-
žijo objektu kot celoti na parc. št. 2755,
k.o. Šempeter, ki je last zastavitelja na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 49-02/97,
sklenjene dne 20. 1. 1997 s prodajalcem
Kmetijstvo Vipava, Agrogorica, Šempeter pri
Gorici, zastavna pravica v korist upnika, Slo-
venska investicijska banka, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 250.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 2000

Z 2000/00105 IZ-9098
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00105, ki ga je dne 23. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih z ozna-
ko e1, e2, e3, e4 in e5, v skupni izmeri
91,50 m2, ki se nahajajo v poslovno trgov-
skem objektu C, stoječem na parc. št.
657/14, 657/15, 657/16, 657/29 in
657/34, vse k.o. Nova Gorica, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 17. 12. 1999 s prodajal-
cem HIT, d.d., Nova Gorica, zastavna pravi-
ca v korist upnika: Banka Vipa, d.d., Kidri-
čeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 2000

Z 2000/00106 IZ-10119
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00106, ki ga je dne 23. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 14 v izmeri
34,10 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta PSO Var-
da, Sedejeva ulica 6 v Novi Gorici, ki stoji
na parc. št. 391/2, k.o. Nova Gorica, s
shrambo št. 14 v kleti, v izmeri 5 m2, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 14 S/VARDA-25K, sklenjene dne
6. 4. 2000 s prodajalcem Primorje, d.d.,
Ajdovščina, zastavna pravica v korist upni-
ka: Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Go-
rica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,312.544,90 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

Z 2000/00111 IZ-10120
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00111, ki ga je dne 7. 7. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 3 v
pritličju, površine 34,50 m2, obdelanem do
IV. gradbene faze in brez predelnih sten, ki
se nahaja v poslovno stanovanjskem objek-
tu PSO Varda, Sedejeva ulica 6, Nova Gori-
ca, stoječem na parc. št. 391/2, k.o. Nova
Gorica, ki je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 3/VARDA-20K, skle-
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njene dne 28. 12. 1999 s prodajalcem Pri-
morje, d.d., Družba za gradbeništvo, inženi-
ring in druge poslovne storitve Ajdovščina,
zastavna pravica v korist upnika: Banka Vi-
pa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

Z 2000/00112 IZ-10121
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00112, ki ga je dne 7. 7. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na delu poslovnega prostora v
izmeri 336 m2, ležečega na parc. št.
854/17, z.k. telo II, vpisanega v vl. št.
2093, k.o. Nova Gorica, kar predstavlja 1/4
idealnega deleža celotne nepremičnine, ki
v naravi predstavlja 4. skrajno ladjo na za-
hodni strani objekta, gledano v smeri iz zu-
nanjosti proti vhodnim vratom, ki jo je dol-
žnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene s prodajalcem Tehnoles,
d.o.o., Trgovina in svetovanje Nova Gorica,
Prvomajska 100, dne 10. 12. 1996, last
dolžnika do celote in na delu poslovne
zgradbe, ležeče na parc. št. 854/2, vpisani
v vl. št. 1954, k.o. Nova Gorica, v izmeri
20,38 m × 6,83 m, v skupni izmeri
139,20 m2, v legi, razmejitvi in izmeri, kot
izhaja iz grafične priloge, ki je sestavni del
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med dol-
žnikom in prodajalcem Meblo pohištvo,
d.o.o., Nova Gorica, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 9. 5. 1997 s prodajalcem Meblo po-
hištvo, d.o.o., Nova Gorica, zastavna pravi-
ca v korist upnika: Banka Vipa, d.d., Kidri-
čeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

Z 2000/00118 IZ-10122
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00118, ki ga je dne 7. 7. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
17/P, ki se nahaja v stanovanjski zgradbi v
Novi Gorici, Kidričeva ulica 32/c, stoječem
na parc. št. 1366, k.o. Nova Gorica, v izmeri
91,05 m2, ki se sestoji iz kuhinje, treh sob,
hodnika, WC, kopalnice, shrambe, balkona
oziroma terase in kleti, s pripadajočim sola-
stninskim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah in funkcionalnem zemljišču
stanovanjske hiše, ki je last dolžnika in za-
stavitelja, vsakega do 1/2, na podlagi pro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 16. 5. 2000
s prodajalci Dornik Darijo, Tasca Anamarijo
in Mozzacco Mirando, zastavna pravica v
korist upnika: Banka Vipa, d.d., Kidričeva 7,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

Z 2000/00119 IZ-10123
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00119, ki ga je dne 7. 7. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na lokalu z neto koristno povr-
šino 67,24 m2, ki se nahaja v pritličju po-
slovne hiše na Industrijski cesti 2 v Novi

Gorici, ki je v elaboratu etažne lastnine, ki
ga je izdelal Projekt, d.d., Nova Gorica, pod
št. 3123-01-28, označeni s št. 4, s pripa-
dajočim sorazmernim deležem na skupnih
delih in napravah stavbe in pripadajočim
deležem na skupnih delih in napravah
stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, ki znaša 3,66%, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 29. 9. 1994 s prodajalcem Instalacije,
Trgovina, d.o.o., Ajdovščina, zastavna pra-
vica v korist upnika: Banka Vipa, d.d., Kidri-
čeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 91,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

Z 2000/00120 IZ-10124
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00120, ki ga je dne 7. 7. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na prostorih v poslovno proiz-
vodni stavbi v Novi Gorici, Prvomajska 39,
ki jih sestavljajo kovačnica in 1/3 sanitarij,
v izmeri neto koristne površine 63,40 m2,
del južnega dela kovinarske hale, v izmeri
neto koristne površine 216 m2 ter
59,84 m2, s pripadajočim zemljiščem, ki
se nahaja na vzhodni strani južnega dela
kovinarske hale, ki je last dolžnika na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
9. 12. 1997 s prodajalcem CMM Trade,
Trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica,
zastavna pravica v korist upnika: Banka Vi-
pa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
19,350.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2000

In 99/00082 IZ-9006
Na podlagi izvršljivega notarskega zapi-

sa, opr. št. SV 370/98 z dne 8. 6. 1998 se
opravi v korist upnika Matjaža Zupaniča, Pet-
rovičeva 27, Ljubljana in v breme dolžnikov
Pavaa Oreška in Darje Oreški, oba stanujo-
ča Trg 4. julija 26, Dravograd, rubež s popi-
som nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer trisobnega stanovanja, last
dolžnikov, v 1. nadstropju stanovanjske hi-
še Trg 4. julija 26, ki je vpisana pri vl. št.
456, k.o. Dravograd, par. št. 582. Stanova-
nje obsega 77,93 m3, in sicer kuhinjo v
izmeri 10,73 m2, sobo v izmeri 10,53 m2,
sobo v izmeri 11,28 m2, sobo v izmeri
21,59 m2, hodnik v izmeri 15,20 m2, WC v
izmeri 4,71 m2 in druge prostore v izmeri
3,89 m2.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 7. 2000

In 2000/00046 IZ-9007
Na podlagi izvršljivega notarskega zapi-

sa, opr. št. SV 1132/99 z dne 2. 11. 1999
se opravi v korist upnika Matjaža Zupaniča,
Petrovičeva 27, Ljubljana in v breme dolžni-
ce Vesne Smode, Robindvor 40, Dravo-
grad, rubež s popisom nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer garso-
njere, last dolžnice v 2. nadstropju stano-
vanjske hiše Robindvor 40, Dravograd. Gar-
sonjera obsega 35,10 m2, in sicer kuhinjo v
izmeri 11,67 m2, sobo v izmeri 12,57 m2,
ložo v izmeri 3,36 m2 in klet v izmeri
1,38 m2.

Dolžnica je na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 15. 6. 1993, sklenjene med
Občino Dravograd kot prodajalcem in Ellie
Smode, Robindvor 40, Dravograd, kot kup-
cem, aneksa k tej kupoprodajni pogodbi z
dne 29. 10. 1999 ter sklepa o dedovanju
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu z dne
1. 3. 1999, opr. št. D 129/98 do celote
lastnica navedene garsonjere.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2000

Z 2000/00132 IZ-9092
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00132, ki ga je dne 13. 7. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na II. sobnem stanovanju
št. 9, v I. nadstropju v stanovanjski hiši v
Dravogradu, Mariborska 35/b, stoječi na
parc. št. 995, pripisani pri vl. št. 338, k.o.
Dravograd, v skupni izmeri 65,79 m2, ki ob-
sega kuhinjo v izmeri 14,33 m2, sobo v
izmeri 19,69 m2, sobo v izmeri 13,39 m2,
hodnik v izmeri 5,08 m2, kopalnico v izmeri
4,71 m2, WC v izmeri 1,27 m2, balkon v
izmeri 5,82 m2, in druge prostore v izmeri
1,50 m2, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Bezjak Marije, stanujoče Mariborska cesta
35/b, Dravograd, do celote, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-64/92-3/10 z dne 16. 4. 1992,
aneksom št. 1 h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja št. 362-64/92-3/10 z
dne 3. 7. 2000, sklenjenima med prodajal-
cem Občino Dravograd – izvršni svet in kup-
cem dolžnikom Martinom Bezjakom in kup-
cem, dolžnico in zastaviteljico Marijo Bez-
jak, oba stanujoča Mariborska cesta 35/b,
Dravograd in darilne pogodbe z dne 27. 10.
1993, sklenjene med dolžnikom in daroval-
cem Bezjak Martinom ter dolžnico in zasta-
viteljico in obdarjenko Marijo Bezjak, oba
stanujoča Mariborska cesta 35/b, Dravo-
grad, zastavna pravica v korist upnika Raif-
feisenkasse Eberndorf, Bahnstrasse 1, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 280.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 7. 2000

Z 00/00071 IZ-9115
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici, opr. št. Z 00/00071, ki ga
je dne 18. 7. 2000 izdalo sodišče, je bila:

– na poslovnem prostoru št. 4 v izmeri
78 m2, v pritličju poslovno trgovskega ob-
jekta Steklo, na lokaciji Tovarne Steklo, Ti-
tova 77, Slovenska Bistrica, zgrajenem na
parc. št. 1729/2, prip. k vl. št. 766, k.o.
Slovenska Bistrica, ki je last zastaviteljev
Bojana in Brigite Pirc, na podlagi prodajne
pogodbe št. 3/91 z dne 3. 5. 1991, skle-
njene s prodajalcem Steklo in aneksa k tej
pogodbi z dne 23. 6. 2000;

– na delu nepremičnine na parc. št.
1729/1, vl. št. 766, k.o. Slovenska Bistri-
ca, in sicer na loži pred lokalom Padrino v
širini 3 m in dolžini 6,3 m (do linije zgradbe)
in manjši zamik lože v širini 1 m in v dolžini
1,5 m, skupne površine 20,40 m2, ki je last
zastaviteljev Bojana in Brigite Pirc, na pod-
lagi pogodbe z dne 20. 7. 1993, sklenjene
s prodajalcem Steklo;
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– na poslovnem prostorou v izmeri
3,84 m2 v poslovno trgovskem objektu Ste-
klo, Titova 77, Slovenska Bistrica, zgraje-
nem na parc. št. 1729/1, prip. k vl. št.
766, k.o. Slovenska Bistrica, ki je last za-
staviteljice Brigite Pirc, na podlagi pogod-
be z dne 5. 5. 1992, sklenjene s prodajal-
cem Steklo, in aneksa k tej pogodbi z dne
23. 6. 2000, ustanovljena zastavna pravi-
ca v korist upnice Steiermarkische Bank
und Sparkassen, A.G., Sparkassenplatz
04, A-8011 Graz,

za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,000.000 ATS, oziroma 72.672,83 EUR
s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 19. 7. 2000

Z 00/00063 IZ-10084
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici, opr. št. Z 00/00063, ki
ga je dne 18. 7. 2000 izdalo sodišče, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru št.
10, v izmeri 160 m2, ki se nahaja v poslovni
stavbi v Slovenski Bistrici, Titova c. 48, na
parc. št. 1306/4 in št. 1470/2, prip. k vl.
št. 2281, k.o. Slovenska Bistrica, ki je last
dolžnice Nataše Fras, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 15. 9. 1998, sklenje-
ne s prodajalcem Fajs Silvotom in aneksa
št. 1 k tej pogodbi, zastavna pravica s pre-
povedjo obremenitve in odsvojitve v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Podružnice Maribor, Strossmayerjeva
26, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 8. 2000

Z 94/2000 IZ-9116
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. Z 94/2000 z dne
18. 5. 2000 v zadevi upnice Nove Ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, zoper dolžnika in zastavitelja Bi-
roma, računovodske storitve in svetovanje,
d.o.o., Ažmanova 38, Ljubljana, zaradi za-
varovanja denarne terjatve z ustanovitvijo za-
stavne pravice, vknjižbo prepovedi odtujitve
in obremenitve na nepremičnini dolžnika, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi ter vse v korist
upnika, in sicer na podlagi sporazuma
strank, sklenjenega v obliki notarskega za-
pisa SV 1627/99 pri notarju Miru Košaku iz
Ljubljane ter na podlagi 251. člena ZIZ,
opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, kot etažna lastnina
in obsega 2-sobno stanovanje št. 14, v
izmeri 49,86 m2, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Cesta
na Roglo 11f, Zreče, stoječega na parc. št.
108/48, vl. št. 296, k.o. Zreče, in je v
celoti last dolžnika in zastavitelja Biroma,
računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.,
Ažmanova 38, Ljubljana, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, overjene pod opr. št.
OV 3895/97 z dne 11. 11. 1997 pri notar-
ki Marjani Kolenc Rus iz Trbovelj, ki jo v
originalu ima v hrambi upnik.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Dolžniku se prepoveduje razpolaganje z
zastavljeno nepremičnino.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 19. 6. 2000

Z 17/2000 IZ-9083
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu, opr. št. Z 17/2000 z dne 28. 6.
2000 so bile v zadevi zavarovanja upnika
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
Škrabčev trg 9/a, Ribnica in dolžnika TUSI,
Turizem, upravljanje, storitve, inženiring,
d.o.o., Bovec, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v znesku 3,645.000 SIT s
pripadki, zarubljene na naroku dne 12. 7.
2000 nepremičnine, ki niso vpisane v zem-
ljiški knjigi, in sicer poslovni prostori, ki se
nahajajo v pritličju stanovanjske stavbe v Ka-
ninski vasi št. 7, Bovec, in obsegajo prostor
bivše trgovine v izmeri 45,30 m2 in neraz-
delno polovico skladišča v izmeri 18,30 m2,
ter so last dolžnika na podlagi prodajne po-
godbe z dne 27. 1. 2000, sklenjene s pro-
dajalcem Alpkomerc Tolmin, Trgovina in go-
stinstvo, d.d., Postaja 4, Most na Soči.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2000

R 200/99 IZ-9093
R 201/99
R 202/99

V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor, do dolžnika VTV Stu-
dio, d.o.o., Stantetova 2, Velenje, so bile
po sklepih naslovnega sodišča, opr. št.
R 200/99 z dne 14. 6. 1999, R 201/99 z
dne 15. 6. 1999 in R 202/99 z dne 15. 6.
2000, za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka do dolžnika v višini 80,000.000 SIT s pp
(opr. št. R 200/99), 10,387.000 SIT s pp
(opr. št. R 201/99) in 8,350.000 SIT s pp
(opr. št. R 202/99), z rubežem dne 16. 6.
1999 v korist upnice ustanovljena zastavna
pravica, in sicer na:

– stanovanju v stanovanjski hiši v Vele-
nju, Šaleška 18/d, v 3. nadstropju, št. 51, v
izmeri 82,54 m2, last zastaviteljev Djordje-
vič Jane in Alena, po kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja, št. 18/XI/91 z dne
8. 11. 1991,

– stanovanju v stanovanjski hiši v Vele-
nju, Tomšičeva 31, v 2. nadstropju, št. 6, v
izmeri 62,81 m2, katerega lastnica je zasta-
viteljica Djordjevič Helena na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 12. 7. 1996,

– stanovanju v stanovanjski hiši v Vele-
nju, Kardeljev trg 5, v četrtem nadstropju,
št. 13, v izmeri 57,05 m2, katere lastnica je
po darilni pogodbi z dne 12. 8. 1998 prav
tako Djordjevič Helena.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 7. 2000

Z 2000/00042 IZ-9016
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2000/00042 z dne 14. 6. 2000,
v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, do dolžnika Marka
Savineka, odvetnika, Ul. Žalskega tabora 1,
Žalec, stan. Podvin 138, Žalec, zaradi za-
varovanja upnikove denarne terjatve z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju dovolilo in opravilo ru-
bež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer poslovnega pro-
stora v izmeri 113,02 m2, ki leži v 1. nad-

stropju poslovno-stanovanjskega objekta v
Žalcu, ki stoji na parc. št. 197/15, vl. št.
1676, k.o. Gotovlje, katerega lastnik je dol-
žnik na podlagi prodajne in gradbene po-
godbe, sklenjene med dolžnikom in Vegrad,
d.d., gradbeno industrijsko podjetje Vele-
nje, dne 15. 1. 2000, overjene pri notarju
Avgustu Ribiču v Velenju, pod OV št.
1751/2000, dne 15. 3. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice na navedeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 6. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-8/00-0515 Ob-35157
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 72. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515 Ob-35158
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

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

a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri sodniku za prekrške Ljubljana

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 902/2000-1 Ob-35317
Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje

delovno mesto
direktorja
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na podlagi 16. člena zakona o izobraže-
vanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96).

Poleg splošnih mora kandidat izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– visokošolska univerzitetna izobrazba,
– pedagoško – andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj

tri leta na področju izobraževanja odraslih.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisanih pogojev in programom dela in
razvoja zavoda za imenovano mandatno ob-
dobje pošljite v osmih dneh po objavi razpi-
sa na naslov Ljudska univerza Kočevje, Svet
Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora odpo-
slancev 30, 1330 Kočevje, z oznako “za
razpis direktorja”.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju di-
rektorja.

Ljudska univerza Kočevje

Ob-35175
Svet Šole za ravnatelje, Župančičeva 6,

Ljubljana, v skladu z 11. in 17. členom sta-
tuta razpisuje delovno mesto

direktorja Šole za ravnatelje.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobraz-

bo in opravljen magisterij,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na

področju vzgoje in izobraževanja,

– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj
na vodstvenih mestih in

– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat  mora  v  postopku  razpisa

predložiti  svojo  zamisel  o  razvoju  in
delovanju  zavoda.  Kandidat  bo  imeno-
van za 4 leta. Prijave z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev naj kandidati priporočeno
pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Šole za ravnatelje, Županči-
čeva 6, Ljubljana, z oznako “Za razpisno
komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v zakonitem roku.

Šola za ravnatelje

Ob-35083
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta

66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto

učiteljice nemškega jezika za dolo-
čen čas s krajšim delovnim časom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-
ločene z zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).

Pričetek dela 1. 10. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: Osnovna šola Podčetrtek, Tržaška ce-
sta 66, 3254 Podčetrtek.

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po izteku razpisa.

Osnovna šola Podčetrtek

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 6272 Ob-35307
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks
01/477-97-13.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja I.
faze razširitve odlagališča nenevarnih
odpadkov na območju podaljšanja IV. in
V. odlagalnega polja novega dela odla-
gališča komunalnih odpadkov Barje v
Ljubljani.

Ocenjena vrednost po idejnem projektu:
650,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: december
2000 in pričakovan pričetek izvedbe grad-
benih del: februar 2001.

5. Morebitne druge informacije: razpisa-
na dela se bodo oddala v celoti ali po posa-
meznih sklopih enemu ali več izvajalcem.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/477-96-27 (vodja izvedbe javnih naro-
čil Ludvik Bonač, univ. dipl. inž.).

Snaga, d.o.o., Ljubljana

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. 81-33/02-2 Ob-35200

Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, telefaks št. 061/174 24 32; tel.
01/174 24 31, obvešča ponudnike, da po-
daljšuje rok za predložitev in odpiranje po-
nudb za javni razpis za dobavo energetske-
ga transformatorja 300 MVA z rezervnimi
deli za objekt RTP 400/110 kV Krško z

razpletom daljnovodov, objavljen v Ur. l. RS,
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob-33740
tako, da se 7.(a) in 8. točka popravita in
pravilno glasita:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: podaljšani rok za pre-
dložitev ponudb je do 3. 10. 2000 do
9.30.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
podaljšani rok za odpiranje ponudb je 3. 10.
2000 ob 10. uri pri naročniku, dvorana B
(IV. nadstropje).

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

Št. 404-08-387/2000 Ob-35394
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

3. a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zahtevana oprema za posa-
mezno točko predmeta je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije osebna vozila.

Točka in predmet ter ocenjena vre-
dnost:

1. Osebno vozilo do 1400 ccm – 5
kosov: 14,500.000 SIT,

2. Osebno vozilo do 1600 ccm – 1
kos: 3,000.000 SIT,

3. Osebno vozilo do 1600 ccm – 2
kosa: 5,500.000 SIT,

4. Osebno vozilo do 1400 ccm – 2
kosa: 5,000.000 SIT,

5. Osebno vozilo do 1800 ccm – 1
kos: 3,000.000 SIT,

6. Osebno vozilo do 1600 ccm – 2
kosa: 5,500.000 SIT,

7. Lahko dostavno vozilo do 1900
ccm – 5 kosov: 15,000.000 SIT,

8. Osebno vozilo do 1600 ccm – 1
kos: 2,730.000 SIT,

9. Osebno vozilo do 1400 ccm – 2
kosa: 5,000.000 SIT,

10. Osebno vozilo do 1200 ccm – 2
kosa: 4,000.000 SIT,

11. Osebno vozilo do 1400 ccm – 1
kos: 3,605.000 SIT,

12. Osebno vozilo do 2000 ccm – 1
kos: 4,000.000 SIT,

13. Osebno vozilo do 3200 ccm – 1
kos: 6,395.000 SIT,

14. Osebno vozilo do 1400 ccm – 1
kos: 2,050.000 SIT,

15. Osebno vozilo do 1400 ccm – 1
kos: 2,800.000 SIT.

c) Ponudnik se lahko poteguje za naro-
čilo posameznih točk.

č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
82,080.000 SIT.

d) Ocenjena vrednost po posameznih
skupinah: razvidna iz opisa predmeta.

4. Datum dobave: najkasneje do 15. 12.
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 2000.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
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061/171-25-86, soba št. 365, vsak de-
lovni dan med 11. in 12. uro.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18.10. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 62/2000), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potre-
bno predložiti: dokazilo o vplačilu (vsebo-
vati mora naslednje podatke: navedba
polnega naslova, davčno številko, št. jav-
nega razpisa) potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18.10. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna - vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 19. 10. 2000 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
564/III.

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

– bančno garancijo za resnost po-
nudbe, brezpogojno plačljivo na prvi poziv
v višini 100.000 SIT, če njegova po-
nudbena vrednost presega 25,000.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna
najmanj 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb,

– izjavo banke, da bo v primeru skleni-
tve pogodbe izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10 % pogodbene vrednosti, če nje-
gova ponudba presega 25,000.000 SIT.
Bančna garancija mora biti veljavna vsaj še
30 dni po preteku roka za dokončanje po-
godbenih obveznosti.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno - poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: naročnik bo sposobnost ponudni-
kov ocenjeval z naslednjimi izločilnimi
kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasi-
tveni list,

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

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

– da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom,

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v
preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da je za ponujene predmete priložil
tehnično dokumentacijo oziroma kataloge,
iz katerih je nedvoumno razvidno, kaj je
predmet ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21 člen ZJN): naroč-
nik bo pri ocenjevanju za izbiro najugo-
dnejšega ponudnika upošteval samo tiste
ponudnike, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje iz 12. točke.

Naročnik bo ocenil ponudbe na osnovi
naslednjih meril z vrednostmi:

a) Cena
Največje možno število točk je 40.
Cenovno najugodnejša ponudba prej-

me 40 točk, ostali pa prejmejo procentual-
no ustrezno manjše število točk in sicer
glede na procentualno vrednost odstopa-
nja njegove ponujene cene od cenovno
najugodnejšega ponudnika, pri čemer ne
more prejeti manj kot 0 točk.

Opozorilo: če vozilo v ponudbi ne vklju-
čuje vse zahtevane opreme navedene po
preglednici (1-15), se cenovno ovrednote-
nje (točka a) ponudbe za posamezno vozi-
lo (priloga k preglednici) zmanjša glede na
ocenjevalno preglednico 16.

b) Čas garancije
Največje možno število točk je 10.
Ocenjuje se čas garancije za pogonski

agregat  vozila,  čas  garancije  za  prerja-
venje karoserije in čas garancije za pod-
vozje prevoznega sredstva, ki je podan v
ponudbi.

Če ponudnik zagotavlja garancijo za po-
gonski agregat za čas:

– 36 ali več mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, prejme ponudba 5
točk,

– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 3 točke,

– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 2 točki,

– krajši od 12 mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, se ponudba izloči.

Če ponudnik zagotavlja garancijo za
podvozje prevoznega sredstva za čas:

– 36 ali več mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, prejme ponudba 3
točke,

– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 2 točki,

– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 1 točko,

– krajši od 12 mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, se ponudba izloči.

Če ponudnik zagotavlja garancijo za
prerjavenje karoserije prevoznega sredstva
za čas:

– 36 ali več mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, prejme ponudba 2
točki,

– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 1 točko,

– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, brez omejitve prevoženih kilo-
metrov, prejme ponudba 0 točk,

– krajši  od  12  mesecev,  brez  omeji-
tve  prevoženih  kilometrov,  se  ponudba
izloči.

c) Servisiranje  in  dobava  rezervnih
delov

Največje možno število točk je 25.
Pri tem merilu se bo ocenjevalo:

1. Popravila (15 točk):
– čas popravila, in sicer čas za iz-

vedbo servisa na vozilu ter čas popravil
najpogostejših okvar (menjava sklop-
ke-grt., menjava obnovljenega menjalnika,
menjava izpušnega sistema ter popravilo
prednjih in zadnjih zavor). Ponudnik, ki po-
nuja najkrajši čas servisa in popravila, prej-
me maksimalno število točk (3 točke), osta-
li ponudniki procentualno manjše število
točk,

– cena popravila, in sicer cena iz-
vedbe servisa na vozilu do prevoženih
120.000 km ter cena popravila najpogo-
stejših okvar (menjava sklopke-grt., menja-
va  obnovljenega  menjalnika,  menjava
izpušnega  sistema  ter  popravilo  prednjih
in  zadnjih  zavor).  Ponudnik,  ki  ponuja
najnižje  cene  servisa  in  popravil,  prejme
maksimalno  število  točk  (3  točke),  ostali
ponudniki  procentualno  manjše  število
točk,

– prioriteta: ponudnik, ki nudi takoj-
šnji servis in popravilo prevoznih sredstev
naročnika prejme 3 točke, ponudnik, ki te
prioritete na nudi pa 0 točk,

– dežurna služba: ponudnik, ki ima
organizirano dežurstvo v okolici Maribora,
Ljubljane in Postojne ter zagotavlja najkraj-
ši odzivni čas prejme 3 točke, ponudnik, ki
nudi storitev v dveh od navedenih prejme 2
točki, ponudnik, ki nudi storitve v eni od
navedenih prejme 1 točko in v nobeni 0
točk,

– čas rednega vzdrževanja: ponu-
dnik, ki omogoča najdaljši termin rednega
vzdrževanja motornega vozila prejme mak-
simalno število točk (3 točke), ostali ponu-
dniki procentualno manjše število točk, 
glede na zmanjšani termin od najugodnej-
šega.

2. Rezervni deli (10 točk):
– zaloge rezervnih delov: ponudnik,

ki zagotavlja navedne r/d (armaturna plo-
šča, vratne tapete, sedeži, dele za klepar-
ska popravila, kolo volana, motorji brisal-
cev, vzvodi za pogon brisalcev, cevi za
gretje, radiatorji za gretje, dvigovalci ste-
kel) v roku 7 dni prejme maksimalno števi-
lo točk (5 točk), ostali ponudniki procentu-
alno manjše število točk, glede na zma-
njšani dobavni rok in vrsto r/d,

– cene r/d in sklopov: ponudnik, ki
zagotavlja najnižje cene za navedne sklope
(motor, sklopka, menjalnik, zavorni disk,
zavorni boben, vetrobransko steklo, luči)
prejme maksimalno število točk (3 točke),
ostali ponudniki procentualno manjše šte-
vilo točk, glede na vrsto r/d-sklopa,
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1. skupina: orient. vrednost 9 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Konvektomat električni –
kapaciteta 20 GN 1/1, z vstavnim
vozičkom in pripadajočimi GN
posodami 20 x GN 1/1 4

2. skupina: orient. vrednost: 4 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. pomivalni stroj za kuhinjsko
posodo – manjši, z avtomatskim
mehčalcem za vodo 1

2. pomivalni stroj za kuhinjsko
posodo (do velikosti 600 x 1000
mm) – večji, z avtomatskim
mehčalcem za vodo 1

3. pomivalni stroj za skodelice in kozarce 1

3. skupina : orient. vrednost 1 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. friteza - kapacitete 30-40 l, z enodelno mrežo 4
2. mreža za fritezo pod točko

1 - enodelna 8

4. skupina: orient. vrednost: 3,5 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. aparat za mehčanje mesa
(steaker), s priključkom za
mehčanje mesa 4

2. salamoreznica, avtomatska, fi 370,
z dodatnim držalom za artikle 2

3. stroj za lupljenje krompirja, električni 3

5. skupina : orient. vrednost : 3,8 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. stiskalnica za odpadke, teže ca. 360 kg 3

6. skupina : orient. vrednost : 1 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Hladilna omara 550- 600 l 1
2. Zamrzovalna skrinja 300 l 5
3. Hladilnik samostojni 200-250 l, z

ločenim zamrzovalnim delom 20-50l 2
4. Hladilnik samostojni – enodelni z

zamrzovalnim delom 15-20 l 3

7. skupina : orient. vrednost : 3 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Stroj za sušenje, poliranje in
sterilizacijo jedilnega pribora,
dimenzije (mm) ca. 510 x 660 x 780 2

8. skupina : orient. vrednost : 2 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Stroj za pakiranje s folijo,
dimenzije (mm) ca. 420 x 550 x 300 , teže
ca. 30 kg, na podstavku s kolesi 10

9.skupina : orient. vrednost : 1,5 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Šok komora 1

10.skupina : orient. vrednost : 1 mio SIT.

Zap. št. Opis predmeta Količina (kos)

1. Plato voziček inox, z ročaji 10

– katalogi r/d: ponudnik, ki priloži ka-
talog rezervnih delov prejme 2 točki, v pri-
meru pomanjkljivih katalogov prejme 1 toč-
ko, brez priloženega kataloga prejme 0
točk.

d) Servisna pokritost po regijah (poo-
blaščeni servisi)

Največje možno število točk je 20.
Ocenjuje se pokritost regij s servisi na

območju Slovenije. Regije so sledeče: Do-
lenjska, Gorenjska, Koroška, Ljubljansko
območje, Notranjska, Prekmurje, Primor-
ska, Savinjska, Štajerska, Novogoriška, Kr-
ška (vsaka regija pomeni 1,5 točko – 16,5
točk).

Ocenjuje se število pooblaščenih servi-
sov v posameznih regijah ter število zapo-
slenih na posameznih servisih.

Ponudnik z največjim številom zaposle-
nih v pooblaščenih servisih prejme 3,5
točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja nje-
gove ponujene usluge od najugodnejšega
ponudnika, pri čemer ne more prejeti manj
kot 0 točk.

e) Dobavni rok
Največje možno število točk je 5.
Najkasnejši dobavni rok je 15. 12.

2000.
Če ponudnik zagotavlja dobavni rok:
– najkasneje do 25. 11. 2000, prejme

ponudba 5 točk,
– najkasneje do 5. 12. 2000, prejme

ponudba 3 točke,
– najkasneje do 15. 12. 2000, prejme

ponudba 1 točko.
Na osnovi seštevka točk bo naročnik

izbral ponudnika za skupino z najvišjim
številom pridobljenih točk, s katerimi bo
sklenil prodajno pogodbo.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudnik, ki potrebu-
je obrazložitev navedb oziroma zahtev v
razpisni dokumentaciji, lahko naročniku na-
slovi pismeno vprašanje po pošti ali
telefaksu.

Naročnik bo odgovoril na vse pismene
zahteve po pojasnilih, ki jih bo prejel naj-
manj 7 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

Kopije naročnikovega odgovora bodo
posredovane vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, brez navedbe ponudnika,
ki je vprašanje postavil.

Kontaktna oseba je Jože Mokorel, tel.
471-25-53, faks 431-90-35.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-326/2000 Ob-35340
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks:
061/431-9035.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za izbiro izvajalcev.

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Ministrstva za obrambo, Miheličeva ul.,
Ljubljana – Šentvid ali vojašnice v RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kuhinjski stroji in opre-
ma po naslednjih skupinah:



Stran 7194 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Ponudnik se lahko poteguje za naro-
čilo ene ali več skupin, pri čemer mora po-
nuditi vse artikle v skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
29,800.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost po posameznih
skupinah: razvidna iz opisa skupin.

4. Datum dobave: najkasneje do 15. 12.
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 2000

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boš-
tjan Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 46/2000), na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: do 9. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 9. 10. 2000 ob 12. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

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

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena 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:
naročnik bo sposobnost ponudnikov oce-
njevala z naslednjimi izločilnimi kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali Napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 1999,

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

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

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

– da ponuja v okviru skupine, na katero
se prijavlja, vse zahtevane artikle,

– da je za ponujene artikle priložil te-
hnično dokumentacijo oziroma kataloge, iz
katerih je nedvoumno razvidno, kaj je pred-
met ponudbe,

– da ponujeni artikli ustrezajo zahteva-
nim in drugim karakteristikam,

– da zagotavlja garancijsko dobo najmanj
12 mesecev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21 čl. ZJN): naročnik bo pri
ocenjevanju za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka upošteval samo tiste ponudnike, ki bodo
izpolnili vse zahtevane pogoje iz točke 12.

Naročnik bo ocenil ponudbe na osnovi
naslednjih meril z vrednostmi:

– cena - utež 0,70.
Najugodnejši ponudnik prejme celo vre-

dnost uteži. Ostali ponudniki pa za isti od-
stotek, kot imajo višjo ponujeno ceno, ma-
njšo vrednost uteži.

– garancija - utež 0,15.
Ponudnik, ki bo ponudil najdaljšo garan-

cijo, bo prejel celo vrednost uteži. Ostali po-
nudniki pa za isti odstotek, kot imajo manjšo
ponujeno garancijo, manjšo vrednost uteži.

Ponudnik mora za vse stroje in opremo
zagotoviti min. 12 mesečno garancijo.

– življenska doba - utež 0,15.
Ponudnik, ki bo ponudil artikle z najdalj-

šo življensko dobo, bo prejel celo vrednost
uteži. Ostali ponudniki pa za isti odstotek,
kot imajo manjše trajanje življenske dobe,
manjšo vrednost uteži.

Naročnik bo izbral najugodnejše ponu-
dnike na podlagi zgoraj navedenih meril za
posamezno skupino.

V primeru, da ponudnik ponuja blago, ki
ne ustreza zahtevanim karakteristikam in po-
sebnim zahtevam naročnika, naročnik take
ponudbe ne bo ocenjeval.

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

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

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-378/2000 Ob-35395
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa:
061/131-81-64.

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

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 4467 kosov avtomobilskih
pnevmatik.

c) Ponudnik se lahko poteguje za naro-
čilo posameznih točk v skupini.

č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
123,153.590 SIT.

d) Ocenjena vrednost po posameznih
skupinah: razvidna iz opisa skupin.

4. Datum dobave: 15. 12. 2000 (ca.
1/2 celotne količine).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 3. 2001.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-25-86, soba št. 365, vsak delov-
ni dan med 11. in 12. uro.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16.10. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 60/2000), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potre-
bno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16.10. 2000 do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna - vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 17. 10. 2000 ob 12.30
uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
564/III.

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

Ponudnik mora ponudbi priložiti:
– bančno garancijo za resnost ponud-

be, brezpogojno plačljivo na prvi poziv v
višini 100.000 SIT, če njegova ponudbena
vrednost presega 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb;

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10 % pogodbene vrednosti, če njegova po-
nudba presega 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni
po preteku roka za dokončanje pogodbe-
nih obveznosti.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno - poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo sposobnost ponudnikov oce-
njeval z naslednjimi izločilnimi kriteriji:

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali Napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 1999,

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

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

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

– da je za ponujene artikle priložil te-
hnično dokumentacijo oziroma kataloge, iz
katerih je nedvoumno razvidno, kaj je pred-
met ponudbe,

– da ponujeni artikli ustrezajo zahteva-
nim in drugim karakteristikam,

– da ponuja v okviru točke, na katero se
prijavlja, kompletno količino.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21 čl. ZJN): naročnik
bo pri ocenjevanju za izbiro najugodnejšega
ponudnika upošteval samo tiste ponudnike,
ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz
točke 12.

Naročnik bo ocenil ponudbe na osnovi
naslednjih meril z vrednostmi:

a) Cena
Največje možno število točk je (75).
Cenovno najugodnejša ponudba prejme

(75) točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja nje-
gove ponujene cene od cenovno najugo-
dnejšega ponudnika, pri čemer ne more
prejeti manj kot 0 točk.

b) Certifikat proizvajalca pnevmatik seri-
je ISO 9000

Število točk je 15, če je certifikat prilo-
žen in 0 točk, če certifikat ni priložen.

c) Certifikat ponudnika serije ISO 9000
Število točk je 5, če je certifikat priložen

in 0 točk, če certifikat ni priložen.
d) Brezplačen odvoz rabljenih pnevmatik
Število točk je 5, če je ponujen brezpla-

čen odvoz rabljenih pnevmatik in 0 točk, če
odvoz ni ponujen.

Na osnovi seštevka točk, bo naročnik
izbral ponudnika za skupino z najvišjim št.
pridobljenih točk, s katerimi bo sklenil pro-
dajno pogodbo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani ponudnik, ki potrebuje
obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpi-
sni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi
pismeno vprašanje po pošti ali telefaksu.

Naročnik bo odgovoril na vse pismene
zahteve po pojasnilih, ki jih bo prejel naj-
manj 7 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v objavi tega javnega razpisa.

Kopije naročnikovega odgovora bodo
posredovane vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, brez navedbe ponudnika,
ki je vprašanje postavil.

Kontaktna oseba je Jože Mokorel tel.
171-25-53, faks 131-90-35.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-390/2000 Ob-35341
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks 01/431-90-35.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: fotokopirni stroji.
B-l. Opis predmeta javnega naročila
B-1.1. Fotokopirni stroji (ca. minimalne tehnične zahteve):

Število Hitrost ZOOM Duplex Max. format Max. format Vrsta Dodatna oprema
kosov kopij/min fotokopiranja originala

6 A4/15-18, A3/10 50-200 ne A3 A3 črno bel podajalec dok.
4 A4/30-40, 50-200 da A3 A3 črno bel podstavek, 10 predalčna sortirka,

A3/15 obračalec dokumentov (RDF)
9 A4/40, A3/20 50-200 da A3 A3 črno bel podstavek, 20 predalčna sortirka,

obračalec dokumentov (RDF)
4 A4/50-60 50-200 da A3 A3 barvni podstavek, 20 predalčna sortirka,

avtomatski podajalec papirja,
sistem kontrolnih kartic, možnost
spenjanja in luknjanja

3 A4/55- 30-400 da A3 A3 barvni, lovilec, luknjač, finišer, veliko
digitalni skladišče papirja
laserski

1 A4/65- 30-400 da A3 A3 barvni, lovilec, luknjač, finišer, veliko
A3/34- digitalni skladišče papirja

laserski

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
36,000.000 SIT.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 39/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.

Pri tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-

slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št. ) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 64/2000 – fotoko-
pirni stroji”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000

ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. III. nadstropju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba bo izločena, če ne bo vsebovala
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zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.3. Potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispev-
ke, določene z zakonom.

12.4. Garancijo za resnost ponudbe (pri-
loga št. 8)

12.5. Izjava banke za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti (priloga št. 9)

12.6. Dokazilo, da je ponudnik eksklu-
zivni oziroma pooblaščeni zastopnik in ser-
viser (priloga št. 6).

12.7. Potrjene izjave in podatki navede-
ni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5 in 7)

12.8. Garancija za stroje ne manj kot 12
mesecev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

Vrednost ponudbe (maks. 80 točk)
Ponudnik, ki ponuja cenovno najugo-

dnejšo vrednost fotokopirnih strojev prejme
(80) točk, ostali ponudniki pa prejmejo pro-
centualno ustrezno manjše število točk in
sicer glede na procentualno vrednost od-
stopanja njegove ponujene skupne cene od
skupne cene najugodnejšega ponudnika,
pri čemer ne more prejeti manj kot 0 točk.

Čas garancije (maks. 15 točk)
– 36 ali več mesecev, prejme ponudba

15 točk,

– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, prejme ponudba 7 točk,

– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, prejme ponudba 1 točko,

– krajši od 12 mesecev, se ponudba iz-
loči.

Dobavni rok (maks. 5 točk)
– ponudnik z najugodnejšim rokom do-

bave dobi maks. število točk, ostali pa pro-
centualno manj točk, glede na izračunani de-
lež v primerjavi z najugodnejšim ponudnikom.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba Jože Mokorel, tel.
01/171-25-53.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-88-408/2000 Ob-35398
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, št. telefak-
sa: 01/431-90-35.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana - Obvozna
pot b.š., Roje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: absorbcijska sredstva za ve-
zavo olj in maščob.

A. Črevo
1.Področje in namen uporabe
Sredstva so namenjena za omejitev šir-

jenja oljnih madežev na vodni površini.
2. Tehnične zahteve
– dolžina 3 m,
– premer 10 cm,
– črevo mora imeti karabinček na obeh

straneh,
– pakirano po 1 kos.
B. Pivniki - krpe
1. Področje in namen uporabe
Namenjene so za absorbcijo oljnih ma-

dežev na vodni površini.
2. Tehnične zahteve
– dimenzije 50 x 50 cm, debeline

10 mm,
– pakiranje po 10 kosov.
C. Absorbcijsko sredstvo v obliki granu-

lata za vpijanje olja in maščob na trdih povr-
šinah

1. Področje in namen uporabe
Namenjeno je za absorbcijo oljnih deri-

vatov na trdih površinah.
2. Tehnične zahteve:
– sredstvo je pakirano v vedra ali vreče

dimenzij 70 x 40 x 22 cm,
– maksimalna teža pakiranja je 20 kg,
– velikost zrn granulata 0,1mm do 1 mm,
– pH vrednost - nevtralna.
Tehnična dokumentacija :
– standardi in normativi po katerih je iz-

delek narejen,
– certifikat opravljenih testiranjih o la-

stnostih izdelka,
– atest o ekološki neoporečnosti,
– navodilo za uporabo v slovenskem je-

ziku (priložiti navodila za uporabo in skladi-
ščenje- vse v slovenskem jeziku),

– predložiti natančno tehnično specifi-
kacijo proizvajalca za ponujeno blago,

– ob ponudbi predložiti vzorec ponuje-
nega blaga,

– rok uporabnosti in možnost reciklira-
nja - vračila.

Usposabljanje - permanentno
– Ponudnik organizira permanentno

usposabljanje inštruktorjev in funkcionalno
usposabljanje uporabnikov.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
8,000.000 SIT.

(č) Navedba, ali se dobavitelj-ponudnik
lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudniki morajo predložiti ponud-
bo na celoten obseg javnega naročila.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 67/2000),
na žiro račun št. 50100-637-55216. Pre-
vzem razpisne dokumentacije je lahko ose-
bno ali po pošti. Pri tem je potrebno pre-
dložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 9. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 67/2000 – absor-
bcijska sredstva za vezavo olj in maščob“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2000 ob
10 uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564 III. nadstropju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
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12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.3. Potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispev-
ke, določene z zakonom.

12.4.Izjava ponudnika, da je uporabna
doba (rok trajanja) za blago, ki je predmet
javnega naročila več kot 12 mesecev (lahko
garancijska izjava).

12.5. Ostale izjave in podatki navedeni v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

Ocenjevalna merila za
absorbcijska sredstva Utež:

A.
1. Cena 0,6
2. Dobavni rok (v dnevih) 0,3
3. Reference ponudnika -

prodane količine absorbcijskih
sredstev v letu 1998 in 1999 0,05

4. Plačilni pogoji (rok plačila v dnevih) 0,05
Skupaj 1,00

Način ocenjevanja :
– cena: cenovno najugodnejša ponudba

prejme 100 točk, ostale procentualno
ustrezno manjše število točk,

– dobavni rok: ponudba z najkrajšim ro-
kom prejme 50 točk, ostale procentualno
ustrezno manjše število točk,

– prodane količine: najbolj prodajana ab-
sorbcijska sredstva prejmejo 5 točk, ostala
procentualno ustrezno manjše število točk,

– plačilni pogoj: ponudba z najugo-
dnejšim rokom plačila prejme 5 točk, osta-

le procentualno ustrezno manjše število
točk.

Maksimalno število točk za A. je 160
točk.

B. Tehnične lastnosti:
1. Absorbcijska moč 0,5
2. Univerzalnost uporabe 0,2
3. Rok trajanja (v dnevih) 0,2
4. Teža na volumen 0,1
Skupaj 1,00

Način ocenjevanja:
– absorbcijska moč: sredstva z največjo

močjo prejmejo 50 točk, ostala procentual-
no ustrezno manjše število točk,

– univerzalnost  uporabe:  bolj  univer-
zalna  sredstva  prejmejo  10 točk,  ostala
procentualno  ustrezno  manjše  število
točk,

– rok trajanja: sredstva z najdaljšim ro-
kom trajanja prejmejo 10 točk, ostala pro-
centualno ustrezno manjše število točk

– teža  na  volumen:  lažja  sredstva glede
na enaki volumen prejmejo 5 točk, ostala
procentualno ustrezno manjše število točk.

Maksimalno število točk za B. je 75točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je

vsota točk pri posameznih merilih (A. + B.)
in znaša 235 točk.

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

12. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Gasilska zveza Slovenije, Prešernova
11, Ljubljana, kont. oseba Matjaž Klarič
tel.01/121-82-05 med 8.in 9. uro ali po
faksu 01/ 126-21-90.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-409/2000 Ob-35397
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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

3. (a) Kraj dobave:skladišče Uprave RS
za zaščito in reševanje, Obvozna pot b. š.,
Ljubljana-Roje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tehnično reševalna
oprema:

A) električna potopna muljna črpalka,
B) motorna muljna črpalka,
C) kompresor za polnjenje jeklenk,
Č) suha obleka za delo in reševanje v

hladni vodi (priložiti vzorec),
D) reševalna oprema (priložiti vzorec):
– čelade varovalne gradbene,

– rokavice varovalne,
– respiratorji za prah,
– škornji gumijasti varovalni,
– ščitniki za koleno varovalni,
– očala varovalna,
E) oprtač tip CZ – po vzorcu,
F) zastavice za označevanje za geofoni-

ste – po vzorcu.
Vzorec je na ogled v Ministrstvu za

obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Kardeljeva ploščad 21, pri Miru Pup-
pisu ali pri Andreju Baumanu.

(c) Ocenjena vrednost celotnega naroči-
la: ca. 22,472.032 SIT.

(č) Navedba, ali se dobavitelj – ponudnik
lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudnik se lahko poteguje za na-
ročilo ene ali več skupin blaga (A, B, C, Č,
D, E, F), pri čemer mora ponuditi vse artikle
v skupini.

Blago Enote mere Količina Vrednost v SIT

A) Električna potopna muljna črpalka Kos 30 A. + B.=
B) Motorna muljna črpalka Kos 15 = 10,950.000
C) Kompresor za polnjenje jeklenk Kpl 3 3,900.000
Č) Suha obleka za delo in reševanje

v hladni vodi Kos 21 2,520.000
D) Reševalna oprema:

– Čelade varovalne gradbene Kos 50
– Rokavice varovalne Kos 118
– Respiratorji za prah Kos 508
– Škornji gumijasti varovalni Kos 100
– Ščitniki za koleno varovalni Kos 100
– Očala varovalna Kos 60
Skupaj D) = SIT 2,522.032

E) Oprtač tip CZ Kos 150 1,500.000
F) Zastavice za označevanje

za geofoniste – vzorec Kpl 30 1,080.000
Skupaj SIT: 22,472.032

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z naved-
bo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 65/2000 tehnično reševalna opre-
ma), na žiro račun št. 50100-637-55216:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 65/2000 tehnično
reševalna oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564, III. nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

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

12.4. Garancija ne manj kot 12 mese-
cev za celotni predmet javnega naročila.

12.5. Ostale izjave in podatki navedeni v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

a) Cena 0,5,
Cenovno najugodnejša ponudba prejme

50 točk, ostale procentualno ustrezno manj
točk.

b) Rok dobave 0,5.
Ponudba z najkrajšim rokom dobave

prejme 50 točk, ostale procentualno ustrez-
no manj točk.

(c) Garancijski rok: (točkovanje).
Priložena mora biti garancijska izjava ozi-

roma garancijski list z garancijskim rokom
najmanj 1 leto po prevzemu.

Čas garancije (maks 40 točk)
– 60 ali več mesecev, prejme ponudba

40 točk,

– od 48 mesecev, vendar manj kot 60
mesecev, prejme ponudba 25 točk,

– od 36 mesecev, vendar manj kot 48
mesecev prejme ponudba 15 točk,

– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, prejme ponudba 7 točk,

– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, prejme ponudba 1 točko.

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih (a+b+c)
in znaša 140 točk.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Ministrstvo za obrambo RS,Uprava RS za
zaščito in reševanje,Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Miro Pup-
pis ali Andrej Bauman, tel. 01/471-25-25,
med 8. in 9. uro, do 12. 10. 2000.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-407/2000 Ob-35399
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, št. telefak-
sa: 01 431-90-35.

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

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

bno dobaviti: intendantska oprema - opre-
ma za nastanitev:

b-l. opis predmeta javnega naročila in
zahteve naročnika:

A) naprave za ogrevanje - puhalci tople-
ga zraka,

B) prevozni elektroagregati 30 kVA,

C) kompleti za osvetljevanje (priložiti
vzorce):

– navijalni boben za kabel 230 V 25 m,
– navijalni boben za kabel 230 V 50 m,
– mobilni razdelilnik z vtičnicami,
– kabelski podaljšek 15 m,
– prenosna svetilka (5 m),
– prenosna svetilka (8 m),
– prenosna svetilka (10 m),
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.

27,965.461 SIT.
(č) Navedba, ali se dobavitelj-ponudnik

lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine : ponudniki lahko predložijo ponud-
bo na posamezne skupine blaga (A,B,C,)
kot sledi:

Blago : Enota mere Količina Vrednost SIT

A. Naprave za ogrevanje - puhalci toplega zraka kos 10 3,570.461
B. Prevozni elektroagregati 30 kVA kos 5 16,065.000
C. Kompleti za osvetljevanje : kpl 25 8,330.000

– Navijalni boben za kabel 230 V 25 m
– Navijalni boben za kabel 230 V 50 m
– Navijalni boben za kabel 400 V 25 m
– Mobilni razdelilnik z vtičnicami
– Kabelski podaljšek 15 m
– Prenosna svetilka (5 m)
– Prenosna svetilka (8 m)
– Prenosna svetilka (10 m)
Skupaj A+B+C SIT 27,965.461

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje do 15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT z
virmanom (z navedbo polnega naslova in št.
javnega razpisa MORS BO 66/2000), na žiro
račun št. 50100-637-55216. Prevzem razpi-

sne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pri tem je potrebno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
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javni razpis MORS-BO 66/2000 – Inten-
dantska oprema - oprema za nastanitev“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564, III. nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

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

V primeru, da se ponudniki potegujejo
za celotno vrednost predmeta javnega na-
ročila mora predložiti :

12.4. Garancijo za resnost ponudbe.
(priloga št. 8)

12.5. Garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti (priloga št. 9)

12.6. Ostale potrjene izjave in podatke
navedene v razpisni dokumentaciji (priloge
št. 1,2,3,4,5,6 in 7)

12.7. Garancija za stroje ne manj kot od
12 mesecev.

12.8. Izjavo banke, da bo izdala bančne
garancije.

V primeru, da se ponudniki potegujejo
za posamezne skupine izdelkov iz javnega
naročila zgoraj navedenih garancij ni potre-
bno predložiti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

Ocenjevalna merila za
nastanitveno opremo Utež:

1. Cena (nižja cena ima večji ponder) 0,4
2. Dobavni rok (krajši dobavni rok ima

večji ponder) 0,3
3. Garancijski rok (v mesecih) 0,2
4. Reference ponudnika -

število prodanih izdelkov iz
JN v letu 1998 in 1999 0,02

5. Plačilni pogoji (v dnevih) 0,08
Skupaj : 1,00

Najugodnejša ponudba pridobi maksi-
malno 150 točk, ostale ponudbe pa pro-
centualno ustrezno manjše število točk.

15. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  dodatne  informacije  se  dobijo
na  naslovu:  Ministrstvo  za  obrambo  RS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva  ploščad  24,  Ljubljana, kon-
taktna oseba Marjana Drobež, tel.
01-471-2341.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-371/2000 Ob-35400
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana – Obvozna
pot b.š., Roje.

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

b-l. Opis predmeta javnega naročila in
zahteve naročnika: izolirni dihalni aparat (v
nadaljevanju IDA)

1. Področje in namen uporabe
Izolirni dihalni aparat je namenjen za

zaščito dihalnih organov, oči in obraza ga-
silca.

2. Tehnične zahteve
2.1. Tlačna posoda:
– tlačna posoda (za kovinsko izvedbo

minimalno 1800 l zraka, “super lahka izved-
ba”, maksimalno 10 kg; za kompozitno iz-
vedbo minimalno 2000 l zraka, maksimalno
6 kg teže);

2.2. Izolirni dihalni aparat:
– nosilec izolirnega dihalnega aparata z

naramnicami in bočnimi pritrdišči (širina boč-
no trebušnega pritrdilnega pasu na hrbtu je
minimalno 1000 mm, možnost pritrditve
dveh tlačnih posod,

– manometer (viden v temi, zaščiten
pred udarci),

– opozorilna naprava mora biti dobro sli-
šna (čim bližje ušesu),

– reducirni ventil (na visoko tlačnem
delu ventila mora imeti vgrajen varnostni
ventil);

2.3. Maska:
– nadtlačna zaščitna maska (maska mo-

ra imeti nadtlačni sistem vhoda v dihalne
organe, vidni kot maske v pravokotni legi
glede na steno mora biti minimalno 30° zgo-
raj in minimalno 60° spodaj, priklop in iz-
klop na pljučni avtomat mora biti “hitri”, ma-
ska mora imeti adapter svežega zraka, ma-
ska mora imeti vgrajen izhodni ventil);

2.4. Pljučni avtomat
– nadtlačni pljučni avtomat (priklop in iz-

klop na masko mora biti “hitri”, gibljivost
dovodne cevi za zrak mora biti 360°, mora
imeti možnost reguliranja zraka);

2.5. Dodatna oprema:
1. razcepni srednje tlačni vod z dve-

ma spojkama,
2. reševalna maska z minimalno 2000

mm cevi;
2.6. Varnostne zahteve:
1. vgrajen varnostni ventil za visoko

tlačni del IDA,
2. posebno varovanje delovanja za

signalno napravo,
3. posebno varovanje delovanja za

manometer.
Tehnična dokumentacija:

1. navodilo za uporabo v slovenskem
jeziku (priložiti navodila za uporabo in vzdr-
ževanje, popravila in remont, katalog reze-
rvnih delov, sugestivno listo rezervnih delov
– vse v slovenskem jeziku),

2. predložiti natančno tehnično doku-
mentacijo proizvajalca za ponujeno blago,

3. ob ponudbi predložiti vzorec ponu-
jenega tipa aparata IDA,

4. leto nakupa kompleta IDA mora biti
enako letu izdelave kompleta.

Servis/ garancijski rok:
5. servisna mreža: predložiti je potre-

bno dokument, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik za ponujeno blago zagotov-
ljen servis in organizirano dobavo original-
nih rezervnih delov, od proizvajalca predpi-
sano opremo za servisiranje ter tudi od pro-
izvajalca usposobljene serviserje,

6. garancijski rok: garancijski rok v
izjavi mora biti najmanj 12 mesecev (priložiti
garancijsko izjavo oziroma podpisan in potr-
jen garancijski list proizvajalca).

Usposabljanje – permanentno:
7. ponudnik mora zagotoviti pema-

nentno usposabljanje inštruktorjev in
8. funkcionalno usposabljanje upora-

bnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj-ponudnik

lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudniki morajo predložiti ponud-
bo na celoten obseg javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
52,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 55/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 55/2000 – izolirni
dihalni aparati”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564, III. nadstropju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki):

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju po-
nudnika - potrebno priložiti:

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki)

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.3. Potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispev-
ke, določene z zakonom.

12.4. Garancijo za resnost ponudbe (pri-
loga št. 8).

12.5. Izjava banke za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti (priloga št. 9).

12.6. Dokazilo, da je ponudnik eksklu-
zivni oziroma pooblaščeni zastopnik in ser-
viser (priloga št. 6)

12.7. Potrjene izjave in podatki navede-
ni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5 in 7)

12.8. Garancija za stroje ne manj kot 12
mesecev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

Ocenjevalna merila za dihalne aparate (IDA)
A) Utež
1. Cena (nižja cena ima večji ponder) 0,4
2. Dobavni rok (krajši dobavni rok ima večji ponder) 0,3
3. Garancijski rok (v mesecih) – daljši rok ima večji ponder 0,2
4. Reference ponudnika – število prodanih IDA v letu 1998 in 1999 0,02
5. Plačilni pogoji (v dnevih) – daljši rok plačila ima večji ponder 0,04
6. Sistem zagotavljanja kakovosti ponujenega proizvajalca po standardu serije 0,04

Skupaj 1,00

B) Tehnične zahteve
1. Vrsta tlačne posode (teža – lažja ima večji ponder) 0,8
2. Oddaljenost signalne naprave od ušesa (v cm) 0,2

Skupaj 1,00

C) Servisiranje (naslovi pooblaščenih servisov)
Za servisiranje dobi ponudnik naslednje točke, če je zagotovljena:

1. Servisna mreža na področju cele Slovenije 0,8
2. Mobilni servis 0,15
3. En servis za celo Slovenijo 0,05

Skupaj 1,00

Način ocenjevanja:
– za A. najugodnejša ponudba prejme

150 točk, ostale procentualno ustrezno ma-
njše število točk,

– za B. najugodnejša ponudba prejme
50 točk, ostale procentualno ustrezno ma-
njše število točk,

– za C. najugodnejša ponudba prejme
50 točk, ostale procentualno ustrezno ma-
njše število točk.

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih (A.+B.+C.)
in znaša 250 točk.

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

15. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  dodatne  informacije  se  dobijo
na  naslovu:  Gasilska  zveza  Slovenije,
Prešernova  11,  Ljubljana,  kont.  oseba  je
Matjaž  Klarič  tel.  01/121-82-05,  med  8.
in  9.  uro  ali  po  faksu  01/126-21-90.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-372/2000 Ob-35402
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Uprave RS
za zaščito in reševanje, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana-Roje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čolni reševalni, izvenkrmni
motorji in prikolice za prevoz reševalnih
čolnov.

Blago Enota mere Količina

Čoln reševalni Kos 7
Motor Kos 7
Prikolica za

prevoz čolna Kos 7

Osnovni tehnični podatki:
Čoln reševalni:
– dolžina čolna 5 m,
– širina čolna 2 m,
– minimalno 5 komor,
– gumirani tekstil Hypalon/Neopren,
– nosilnost 6 – 8 oseb,
– dno iz aluminija – spodnji del čolna, ki

se nahaja v vodi,
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– upravljanje ročno,
– čoln mora biti opremljen tudi z vso opre-

mo, ki je potrebna za registracijo plovila.
Opomba: dimenzije dolžine čolna lahko

odstopajo do + 10%.
Izvenkrmni motor:
– izvenkrmni motor 30 KW – 35 KW.
Prikolica za prevoz čolna:
– ustrezati mora tipu ponujenega čolna,
– mora biti homologizirana.
(c) Navedba, ali se dobavitelj-ponudnik

lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudniki morajo predložiti ponud-
bo na celoten obseg javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
19,948.044 SIT.

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

najkasneje do15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 56/2000 reševalni čolni),
na žiro račun št. 50100-637-55216. Ponu-
dniki, ki se tretjič prijavljajo na razpis so
plačila oproščeni. Prevzem razpisne doku-
mentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 56/2000 reševalni
čolni”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000
ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564, III. nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki):

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju ponu-
dnika.

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki):

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.3. Potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispev-
ke, določene z zakonom.

12.4. Garancija ne manj kot 12 mese-
cev za celotni predmet javnega naročila,za
gumene dele pa najmanj 5 let.

12.5. Ostale izjave in podatki navedeni v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

a) čoln reševalni z aluminijastim dnom in
motor: ocenjevalne lastnosti čolna in motor-
ja so: dolžina, število komor, moč motorja ;
utež: cena 0,4, moč motorja 0,2, garancija
0,2, število komor 0,1, dolžina čolna 0,1).

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno število točk.

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

b) ponudbe za reševalne čolne brez alu-
minijastega dna – spodnji del čolna, ki se
nahaja v vodi, se izločijo.

Ostale zahteve: ponudbi morajo biti pri-
loženi vsi certifikati kakovosti in atesti, ter
popolna tehnična dokumentacija za celotni
predmet javnega razpisa.

Zahteva naročnika je tudi, da ponudnik
organizira in financira ogled predmetov jav-
nega naročila.

Ob dobavi morajo biti vsakemu čolnu za
reševanje z motorjem in pripadajočo opre-
mo priložena navodila za uporabo in vzdrže-
vanje v slovenskem jeziku. Zagotovljeni mo-
rajo biti rezervni deli in servisiranje ter orga-
nizirano usposabljanje uporabnikov za ro-
kovanje in upravljanje z opremo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS,Uprava
RS za zaščito in reševanje,Kardeljeva plo-
ščad 21, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Miro Puppis, tel. 01/171-25-25, med 8. In
9. uro, do 12. 10. 2000.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
4. 6. 1999, Ob-4488, drugi neuspeli raz-
pis pa je bil objavljen v Uradnem listu RS z
dne 12. 11. 1999, Ob-14653.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-392/2000 Ob-35401
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.

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: gasilska oprema.
Predmet javnega naročila in zahteve na-

ročnika:
Gasilska oprema:
A) gasilni aparati in omarice za gasilne

aparate:

Blago Gasilni aparati Omarica za
gasilni aparat

Tip/ S 6 S 9 S 100 S 6 SP
/ L L
Količina 63 kos 50 kos 12 kpl 30 kos 30 kos
Polnjenje kg 6 9 100
Pogonski plin CO2 CO2 CO2
bar*
g 130 170 2250
Čas delovanja 15 20 40
sek
Doseg m 5 5 15
Učinkovitost po 27 A 34 A –
SIST EN-3 233 B 233 B –

C C –
Skupna teža kg 11 15 158
Premer posode 170 170 400
mm

Skupaj: vrednost za 1. ca. 2,910.000 SIT
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B) gasilska cev tlačna z aluminijasto spoj-
ko – dolžine 25 m:

– 60 kosov,
– vrednost ca. 1,290.000 SIT;
C) respiratorji:
– respiratorji za prah in dim – 160 kos:

vrednost ca. 280.000 SIT,
– izolirni dihalni aparat – 1 kpl: vrednost

ca. 280.000 SIT.
D) osebna oprema za gasilca (ponudnik

omogoča naročniku izbiro različnih veliko-
stnih številk in barv!):

Blago Enota Vrednost
mere Količina SIT

Čevlji gasilski zaščitni visoki Par 29
Zaščitna čelada z vizirjem Kos 43
Pulover gasilski Kos 29
Obleka gasilska delovna s kapo Kos 29
Srajca gasilska delovna – dolgi rokav Kos 58
Zaščitne rokavice negorljive Kos 38
Zaščitne rokavice usnjene Kos 70
Skupaj ca. SIT 3,319.996

E) oprema za varilce:
– zaščitna očala in zasloni – razni – 1

kpl: ca. 280.000 SIT,
– zaščitna oprema za varilce – 1 kpl: ca.

280.000 SIT.
Servis/ garancijski rok

1. Garancijski rok: garancijski rok ne
manj kot 12 mesecev (priložiti garancijsko
izjavo oziroma podpisan in potrjen garancij-
ski list proizvajalca).

(c) Navedba, ali se dobavitelj-ponudnik
lahko poteguje za naročilo samo dela za-
htevanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: ponudniki lahko predložijo ponud-
bo na posamezne skupine blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
9,199.996 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 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 63/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vloži-
šče, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 63/2000 – gasilska
oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo

RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564, III. nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.

Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.

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

12. Ponudba bo izločena, če ne bo vse-
bovala zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

12.1. Dokazila o veljavni registraciji po-
nudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.

12.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

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

b) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki):

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovi-
tve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravlja-
nje obrti ali obrti podobne dejavnosti.

c) Odločba upravnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis.

12.2. Dokazila o finančnem stanju ponu-
dnika.

12.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):

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

12.2.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetniki):

a) Napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS.

12.3. Potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispev-
ke, določene z zakonom.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

Ocenjevalna merila
za gasilsko opremo Utež

1. Cena (nižja cena ima
večji ponder) 0,4

2. Dobavni rok (krajši dobavni
rok ima večji ponder) 0,3

3. Garancijski rok (v mesecih) 0,2
4. Reference ponudnika – število

prodanih izdelkov iz JN v letu
1998 in 1999 0,02

5. Plačilni pogoji (v dnevih) 0,08
Skupaj 1,00

Najugodnejša ponudba pridobi maksi-
malno 150 točk, ostale ponudbe pa pro-
centualno ustrezno manjše število točk.

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih (1. do 5.)
in znaša 150 točk.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba Marjana Drobež, tel.
01/171-23-41.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 64/2000 Ob-35090
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6,
1210 Ljubljana Šentvid, št. telefaksa
01/512-45-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
prehrambenega blaga – živil.

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na dva dostavna mesta: Vrtec Šentvid, eno-
ta Sapramiška, Ulica pregnancev 6, Ljublja-
na Šentvid in enota Mravljinček, Martinova
pot 16, Ljubljana Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago – živi-
la, po naslednji specifikaciji:

1. mleko in mlečni izdelki – 4.348 kg
in 24.279,20 l,

2. meso in mesni izdelki – 8.886 kg,
3. ribe in konzervirane ribe –

1.491,20 kg,
4. jajca – 16.362 kom,
5. olja – 1.316 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

25.020 kg,
7. konzervirana  zelenjava  –

6.212,80 kg,
8. sveže sadje – 19.670 kg,
9. konzervirano sadje – 776,70 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 5.470 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

3.300 kg,
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12. zmrznjeni  izdelki  iz  testa  –
1.850 kg,

13. kruh in pekovsko pecivo –
8.931,50 kg,

14. slaščičarski  izdelki  in  keksi  –
839 kg,

15. ostalo prehrambeno blago –
3.217,40 kg in 290 l.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma sklope: ponu-
dniki lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo na del razpisanega
javnega naročila (sklope živil ali posamezna
živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezne sklope izbere več dobaviteljev.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,609.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
4,908.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 9,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 908.000
SIT,

4. jajca – 260.000 SIT,
5. olja – 494.000 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –

3,095.000 SIT,
7. konzervirana zelenjava –

1,625.000 SIT,
8. sveže sadje – 4,228.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 532.000 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi –

1,415.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

600.000 SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –

865.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

2,180.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

699.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –

1,800.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,

začetek 1. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivna dobava do vključno 31. 11.
2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago po
predhodni najavi, na naslovu naročnika Vr-
tec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljub-
ljana-Šentvid, tel. 01/512-45-86, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro,
do vključno 13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
(50104-603-52214, sklic na št. 015) je
treba predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele oziroma bodo pre-
dložene najkasneje do 16. 10. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov naročnika Vrtec Šentvid,
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šen-
tvid, tajništvo. Prevzemnik tajnica, Veronika
Mahovič, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000
ob 15. uri, na naslovu naročnika Vrtec Šen-
tvid, Ulica pregnancev 6, I. atrij, pedagoška
soba, 1210 Ljubljana Šentvid.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki, ki predložijo ponud-
be, katerih vrednost je višja od zneska, ki je
določen v zakonu, ki ureja izvrševanje pro-
računa RS, morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na
prvi poziv v višini 10% ponudbene vredno-
sti. Bančna garancija mora biti veljavna do
27. 11. 2000.

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 javnih zavodih.
Plačilni rok je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom sklenil pogodbo za do-
bo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni
del razpisne dokumentacije. Izbrani ponu-
dnik, s katerim bo sklenjena pogodba za
višjo vrednost od vrednosti, ki je določena v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
mora najkasneje v desetih dneh od sklenitve
pogodbe predložiti naročniku bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti v višini 10% pogodbene vrednosti. Bančna
garancija mora biti veljavna do 1. 12. 2002.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo veljavno in popolno ponudbo.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),

– izpolnjen obrazec ponudbe – pre-
dračuna,

– izjava o vrednosti ponudbe po sklopih,
– overjeno dokazilo pristojnega organa

o registraciji za dejavnost, v katero sodi iz-
vajanje javnega naročila,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– odločbo o registraciji objekta pri Vete-
rinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),

– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),

– izjava, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izjava, da proti ponudniku ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,

– orginalni obrazci BON1 in BON2 sku-
paj ali BON3 (pravne osebe),

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, orginalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),

– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima po-

nudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,

– izjava ponudnika, da se strinja z vsebino
razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumen-
tacije ter s splošnimi pogodbenimi pogoji,

– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevani dokumenti,

opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti

kot originale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba skupaj
s ponudbeno dokumentacijo mora veljati
120 dni od dneva javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ob za-
htevani kakovosti, najnižja cena in posebne
ugodnosti.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
ročnika Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6,
1210 Ljubljana, vsak delovni dan od pone-
deljka do petka med 8. in 9. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kon-
taktna oseba: organizator za prehrano in
zdravstveno-higienski režim, Zorislava Žgur
Šipčić, tel. 01/512-45-86.

Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečatenih kuvertah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis brez omejitev za sukcesivno do-
bavo živil” in številko objave v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

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

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

ročilo: ni bil objavljen.
Vrtec Šentvid

Št. 4024-00 Ob-35126
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava vodovodnega ma-
teriala za vzdrževanje objektov komu-
nalne infrastrukture.



Stran 7204 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo razpisanega
blaga v celoti.

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

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

cesivno od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska
cesta 11a, Trbovlje, tajništvo podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 9. 2000 do
13. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 2000 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi na sede-
žu družbe Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% vre-
dnosti ponudbe, katere veljavnost mora biti
30. 11. 2000.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb: 28. 9. 2000 do 10. ure.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Ob-35127
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Kostanjeviška 16/A, 5000 Nova
Gorica, tel. 05/330-86-05, faks
05/302-81-88.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška
16/A, 5000 Nova Gorica.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

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

a) material za mikrobiološko diagnostiko
in gojišča v okvirni vrednosti 22,500.000
SIT,

b) kemikalije in reagenti v okvirni vredno-
sti 6,000.000 SIT,

c) steklovina v okvirni vrednosti
1,600.000 SIT,

č) plastika v okvirni vrednosti 400.000
SIT,

d) drug laboratorijski material v okvirni
vrednosti 1,300.000 SIT,

e) medicinski material v okvirni vrednosti
200.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 12
mesecev, začetek oktober 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
Kostanjeviška 16/A, 5000 Nova Gorica, tel.
05/330-86-05, faks 05/302-81-88, tajniš-
tvo direktorja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni ra-
čun št. 52000-603-30388, s pripisom
“stroški razpisne dokumentacije javnega raz-
pisa”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16/A,
5000 Nova Gorica, “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis za naročilo blaga brez omeji-
tev”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000
ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu naročni-
ka, odpiranje bo vodila Maja Krašovec, univ.
dipl. prav.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri s
sklepom, najkasneje 45 dni po objavi.

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

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je direk-

torica Tatjana Frelih, dr. med., spec. epi-
demiolog, ali poslovna sekretarka Benja-
mina Mikuž.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Št. 9/00 Ob-35155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
477-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

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

bno dobaviti: dobava šasij s kabino za
komunalna vozila.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,000.000 SIT.

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

– šasiji s kabino za smetarsko vozilo
20,000.000 SIT,

– šasija s kabino za vozilo s hidravličnim
dvigalom 9,000.000 SIT,

– šasija s kabino za avtocisterno
10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 477-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potr-
dila o registraciji od RS Davčnega urada
Ministrstva za finance, na razpolago do
10. 10. 2000 med 8. in 12. uro oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanon na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR B9/00”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 10. 2000 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo šasij – JR B9/00”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpi-
ran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, pre-
vzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 29, I. nadstropje, telefon
477-96-20, faks 477-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000
ob 9. uri, v sejni sobi številka 51, II. nad-
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stropje na sedežu naročnika, Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-
piranju ponudb, ki so svoja pooblastila ko-
misiji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 50 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim par-

kom komunalnih vozil 20 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali po telefonu
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
477-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64 z dne 14. 7. 2000 pod št. 31,
Ob-32046, objava o izidu pa dne 8. 9.
2000.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 462-02/130-00-0520-010 Ob-35156
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo ko-
vinskih regalov za arhivo, ekonom opreme,
protipožarnih varnostnih omar, namenske
blagajne, garderobnih kovinskih omar za po-
trebe carinske službe.

3. (a) Kraj dobave: dobava in montaža
kovinskih regalov za arhivo, ekonom opre-
me, protipožarnih varnostnih omar, namen-
ske blagajne, garderobnih kovinskih omar
se bo izvršila po razpisanih lokacijah naroč-
nika: po carinskih uradih in na Generalnem
carinskem uradu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kovinski regali za arhivo po
tehnični specifikaciji, ekonom oprema
po tehnični specifikaciji, protipožarne
varnostne omare 3 kom., namenska bla-
gajna 1 kom., garderobne kovinske
omare 48 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
ba zainteresiranega ponudnika se lahko na-
naša:

– na celotni predmet javnega naročila,
to je dobava in montaža vseh predmetov
javnega naročila oziroma dobava in monta-
ža kovinskih regalov za arhivo, ekonom
opreme, protipožarnih varnostnih omar, na-
menske blagajne ter garderobnih kovinskih
omar na vse razpisane lokacije naročnika ali

– na posamezni predmet javnega naro-
čila, to je dobava in montaža posameznih
predmetov javnega naročila oziroma doba-
va in montaža kovinskih regalov za arhivo
na vse razpisane lokacije naročnika oziro-
ma dobava in montaža ekonom opreme na
vse razpisane lokacije naročnika oziroma
dobava in montaža protipožarnih varnostnih
omar na vse razpisane lokacije naročnika
oziroma dobava in montaža namenske bla-
gajne na razpisano lokacijo naročnika ozi-
roma dobava in montaža garderobnih ko-
vinskih omar na vse razpisane lokacije na-
ročnika.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: ori-
entacijska vrednost celotnega javnega na-
ročila, in sicer dobava in montaža kovin-
skih regalov za arhivo, ekonom opreme,
protipožarnih varnostnih omar, namenske
blagajne ter garderobnih kovinskih omar
na vseh razpisanih lokacijah naročnika je
49,900.000 SIT.

Orientacijska vrednost posameznega
predmeta javnega naročila:

– za dobavo in montažo kovinskih rega-
lov za arhivo na vse razpisane lokacije na-
ročnika je 18,000.000 SIT,

– za dobavo in montažo ekonom opre-
me na vse razpisane lokacije naročnika je
27,000.000 SIT,

– za dobavo in montažo protipožarnih
varnostnih omar na vse razpisane lokacije
naročnika je 3,500.000 SIT,

– za dobavo in montažo namenske bla-
gajne na razpisano lokacijo naročnika je
600.000 SIT ter

– za dobavo in montažo garderobnih ko-
vinskih omar na vse razpisane lokacije na-
ročnika je 800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: da-
tum dobave in montaže: 15. 12. 2000.

5. Predvideni datum zaključka javnega
naročila: 15. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vlo-
žišče, Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, pritličje, soba št. P10, tel.
01/478-38-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani
ponudnik lahko dobi dodatne informacije:
univ. dipl. ekon. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 13. 10. 2000.

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

predložiti ponudbe: 16. 10. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v pritličju v
vložišču.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

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

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

9.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak v splošni garan-
cijski dobi, z veljavnostjo 45 dni po izteku
splošne garancijske dobe dobavljenih pred-
metov javnega naročila.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 2000.

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

– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “reference” pred-

stavlja 50% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo “cena” predstavlja 50% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

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

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

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

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

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

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

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

slednji formuli:

minimalna cena x 100
Cena v točkah = ----------------------------------------

ponujena cena

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

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

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

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

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
63-64 z dne 14. 7. 2000 pod št.
63-64/00, objava o izidu pa v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000.

Carinska uprava RS

Št. 87-14/00 Ob-35160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Vojko-
va cesta 19, 1000 Ljubljana, telefon
01/436-76-26, telefaks 01/436-72-64.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 6 mese-
cev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana, telefon 01/436-76-26,
telefaks 01/436-72-64, vzdrževalna služba,
kontaktna oseba Primož Grom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro, proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 25. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT + DDV. Znesek
zainteresirani ponudniki nakažejo na žiro ra-

čun 50102-603-49911, s pripisom “za jav-
ni razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo na naslov naročnika pravo-
časno prispele do 10. 10. 2000 do 13.
ure. Predložene ponudbe morajo biti zape-
čatene in označene v skladu z drugim od-
stavkom 27. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 27/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: JZ Gasilska brigada Ljub-
ljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana,
prevzemnik tajništvo zavoda, pooblaščena
oseba Mojca Kos, telefon 01/436-76-26,
telefaks 01/436-72-64.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 2000
ob 9. uri, v sejni sobi zavoda na naslovu JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov pred začetkom javnega odpiranja izro-
čijo komisiji pisna pooblastila za sodelova-
nje na javnem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti
naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja z roki
je določen v predlogu pogodbe v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
razpisa in imajo za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena,
poprodajne aktivnosti, plačilni pogoji, refe-
rence, rok dobave. Teža in način uporabe
meril sta določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Primož Grom, telefon 01/436-76-26,
telefaks 01/436-72-64.

16., 17.
JZ Gasilska brigada Ljubljana

Št. 11/2-75/2000 Ob-35176
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,

Cigaletova 15, Ljubljana, faks št.
01/433-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.

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

A. – delovna oblačila,
B. – zimska delovna oblačila,
C. – čevlji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko

poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo:

– v celoti,
– po posameznih sklopih (A in/ali B

in/ali C).
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost javnega naročila je
76,000.000 SIT, kar po posameznih skupi-
nah znaša:

adA. – 36,000.000 SIT,
adB. – 23,000.000 SIT,
adC. – 17,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: dobavitelj bo z doba-

vo pričel v 45 dneh po podpisu pogodbe.
5. Datum zaključka dobave: predvideni

datum zaključka dobave je konec marca
2002.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Te-
lekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, soba 306.

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

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

Ponudnikom, ki so sodelovali že pri raz-
pisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
31/00 pod Ob-24979, stroškov razpisne
dokumentacije ni potrebno ponovno pla-
čati.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 4. 12. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2000 v
sobi št. 601, v 6. nadstropju poslovne stav-
be Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenje-
ne vrednosti javnega naročila oziroma 1%
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ocenjene vrednosti sklopa(ov) (A., B., C) na
katerega(e) se ponudnik prijavlja.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

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

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

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

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija bo
upoštevala izkušenost, opremljenost in pri-
lagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. Cena: do 90 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z

90 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. Reference: do 10 točk.
Referenca, potrjena s strani naročnika z

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 26. 1. 2001.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 363-1/00-3 Ob-35202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana, telefaks 478-27-43.

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

3. (a) Kraj dobave: v Ljubljani in drugih
krajih v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: fotokopirni stroji različnih
zmogljivosti (navedeni v specifikaciji
razpisne dokumentacije) – 45 fotoko-
pirnih strojev.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
37,600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 11. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni

urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana – Slu-
žba za kadrovske in materialne vire, pritli-
čje, Jakše Karin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno četrt-
ka, 28. 9. 2000, vsak delovni dan od 9. do
11. ure. Dodatna pojasnila se lahko zahte-
vajo le pisno na osnovi pisnega zahtevka
ponudnika in se posredujejo vsem ponudni-
kom. Dodatna pojasnila lahko ponudniki za-
htevajo najkasneje do vključno srede, 4. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik prejme brez plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 16. 10.
2000 do 10. ure. Ponudnik lahko odda po-
nudbo priporočeno po pošti, po kurirski
pošti ali osebno na naslov Republika Slove-
nija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartin-
ska 55, 1000 Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana (Služba za kadrovske in ma-
terialne vire, Karin Jakše).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 16. 10. 2000 ob 11. uri, Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, veljavna do vključno
30. 11. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva uradnega prejema računa za oprav-
ljeno storitev.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti,

– finančna sposobnost,
– kompletnost ponudbe,
– za posamezen stroj priložen RSO in

varnostni atest (deklaracijo o ustreznosti),
– garancija – izražena s tovarniško de-

klariranim številom kopij, najmanj 18 me-
secev,

– servisno vzdrževanje v garancijski do-
bi in izven garancijske dobe,

– nadomestna uporaba stroja v času da-
ljše okvare.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

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

a) konkurenčnost cen, 0–25,
b) stroški vzdrževanja z rezervnimi deli v

življenjski dobi, 0–25,
c) življenjska doba stroja (št. kopij),

0–15,
d) cena tonerja na kopijo, 0–15.
Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na

osnovi točkovanja postavljenih meril. Najce-
nejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.

Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki
po vrednotenju meril skupaj doseže najvišji
rezultat. Število točk po posameznih merilih
(teža meril) je navedeno v navodilu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Ocenjevale se bodo samo ponudbe, ki
niso bile izločene po izločitvenih kriterijih.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije lahko ponudni-
ki zahtevajo samo pisno na faks
061/478-27-43, do vključno srede, 4. 10.
2000.

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

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

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 263/4 Ob-35204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco območje naročni-
ka razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: merilne in krmilne napra-
ve (električni števci in stikalne ure) po-
drobnejši opis blaga je v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

vember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri Andreji Kokošar v komercialnem
sektorju med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 25. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19%
DDV v višini 1.900 SIT ponudniki poravnajo
z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
- ter št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpi-
sna dokumentacija – nabava merilnih na-
prav.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 16. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-



Stran 7208 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 2000
ob 12. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
merilnih naprav (električnih števcev in sti-
kalnih ur) z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 10. 2000
od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, na-
čin plačila, terminski plan dobave, referen-
ce v RS in druge posebne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik in so za naročnika pomem-
bne. Podrobnejša uporaba meril je v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo. Kontaktna oseba je Janko
Badalič, tel. 05/339-67-34.

16., 17.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Ob-35208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
01/479-88-99.

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

3. a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga:
– ethernet stikala - 11 kosov,
– vzdrževanje ponujene opreme za

obdobje 3 let.
Podrobnejše specifikacije so navedene

v razpisni dokumentaciji.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj se lahko poteguje le za naro-
čilo v celoti.

č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 35,500.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

8,000.000 SIT.
d) Deli naročila se ne bodo oddajali po-

samično.

4.
5. Datum dobave: rok dobave opreme

ne sme biti daljši od 45 dni.
6. a) Naslov službe, kjer ponudniki lahko

dvignejo razpisno dokumentacijo: ARNES,
Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, soba
M104.

b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. a) Datum in ura, do kdaj je treba pre-
dložiti ponudbo: ponudbe z oznako “Ne od-
piraj, ponudba - stikala“, morajo prispeti naj-
kasneje do 6. oktobra 2000 do 9.45.

b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. oktobra 2000
ob 10. uri, v prostorih ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 15. 1. 2001).

10. Glavni pogoji glede plačila: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 10. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena,

– reference in kvalificiranost ponudnika,
– garancija in pogoji vzdrževanja.
Merila in način uporabe so podrobno

navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis@arnes.si.

16., 17.
ARNES

Ob-35210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
01/479-88-99.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga:
– usmerjevalnik (router) - 1 kos,
– Gigabit Ethernet vmesniki za Cisco

usmerjevalnike: 5 kosov,
– vzdrževanje ponujene opreme za

obdobje 3 let.
Podrobnejše specifikacije so navedene

v razpisni dokumentaciji.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: dobavitelj se lahko poteguje le za naro-
čilo v celoti.

č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 11,700.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

2,700.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.

4.
5. Datum dobave: rok dobave opreme

ne sme biti daljši od 45 dni.
6. a) Naslov službe, kjer ponudniki lah-

ko dvignejo razpisno dokumentacijo: AR-
NES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, so-
ba M104.

b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. a) Datum in ura, do kdaj je treba predlo-
žiti ponudbo: ponudbe z oznako “Ne odpiraj,
ponudba - usmerjevalniki“, morajo prispeti naj-
kasneje do 6. oktobra 2000 do 8.45.

b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na, soba 104b, Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. oktobra 2000
ob 9. uri v prostorih ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 15. 1. 2001).

10. Glavni pogoji glede plačila: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe.
Sposobnost in usposobljenost bomo oce-
njevali na podlagi kriterijev, ki bodo navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 10. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena,

– reference in kvalificiranost ponudnika,
– garancija in pogoji vzdrževanja.
Merila in način uporabe so podrobno

navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis@arnes.si.

16., 17.
ARNES

Št. 013645 Ob-35217
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Vodovod – Kanaliza-
cija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks:
01/231-78-51.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Vodo-
vod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nabava osebnih računalni-
kov (dobava in namestitev osebnih računal-
nikov in programske opreme po specifika-
ciji naročnika).

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

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

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

25. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, pri
Francu Vizjaku, tel. 01/472-94-73.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 700.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik je dolžan izva-
jalcu poravnati račune v roku 15 dni od
dneva potrditve računa, po podpisu pre-
vzemnega zapisnika.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
servis oddaljen do 25 km od sedeža naroč-
nika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-35221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva, Trubarjeva 11, Mari-
bor, ki ga zastopa v.d. direktorica Lojzka
Podvršnik, faks 02/234 12 82.

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

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

bno dobaviti: predmet javnega naročila: na-
kup poslovnih prostorov v centru Mari-
bora, v okvirni velikosti 290 m2 oziroma
z 11 pisarnami, sanitarijami, dvema po-
možnima prostoroma, vse v isti etaži,
ter okvirno 40 m2 arhivskih prostorov in
najmanj štirimi parkirnimi prostori.

V poslovnih prostorih mora biti kvalitetna
instalacija računalniškega omrežja in vzpo-
stavljene telefonske linije za vse pisarne.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: med

60,000.000 SIT in 70,000.000 SIT odvi-
sno od kvalitete naročila.

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

oktober ali november 2000.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 9. 2000 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: na naslov Sklad Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
Trubarjeva 11, Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek 29. 9.
2000 ob 10. uri na naslovu Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj malega gospodar-
stva, Trubarjeva 11, Maribor.

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

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: pravni
status ponudnikov storitev: kot ponudniki lah-
ko sodelujejo pravne ali fizične osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): lokacij-
ska ustreznost, konkurenčnost cene, plačil-
ni pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponu-
dnik naročniku.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ostali podatki: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na tel. 02/234 12 76.

16., 17.
Sklad RS za razvoj malega

gospodarstva Maribor

Št. 41405/00096/2000 Ob-35226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja

Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/2201 293.

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

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

bno dobaviti: izdelava, dobava in montaža
opreme po pripravljenem projektu (rega-
li za knjižnico, razstavne vitrine in panoji
z osvetlitvijo stoli, ...) za objekt obnovlje-
ne Sinagoge, ki je v upravljanju Pokrajin-
skega muzeja, Grajska ul. 2, Maribor.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: jav-
no naročilo je zaključena celota, ponudniki
oddajo ponudbo za celotno razpisano javno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: javno
naročilo je zaključena celota. Naročnik bo
javno naročilo oddal v celoti.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
20. 11. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 11. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Maribor, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
kontaktna oseba je Majda Miholič, tel.
062/22 01 316.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo predložijo dokazilo
o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na
Ž.R. 51800-630-25505 z namenom naka-
zila “Pristojbina za javni razpis za opremo
Sinagoge.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 342/III. nadst.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2000 ob 13. uri v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po iz-
vedbi pogodbenih obveznosti v roku naj-
manj 30 dni od dneva prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 10. 2000.



Stran 7210 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference ponudnika. Način upo-
rabe meril je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Št. 228 Ob-35233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34, Kranj, tel. 064/375-251,
faks 375 252.

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

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

bno dobaviti: intervencijske zaščitne ga-
silske obleke.

Celotno naročilo je sestavljeno iz dveh
enot, zato naj bodo ponudbe specificirane
in vrednotene za vsako posebej t.j. hlač in
jopiča.

b.1. Zahteve: obleka mora maksimalno
upoštevati načela energomičnosti in omo-
gočiti dobro gibljivost ter udobnost v vseh
delovnih položajih, zagotavljati maksimalno
zaščito (toplotno, proti vlagi in mrazu), ter
ustrezati vsem zahtevanim normativom in
certifikatom. Podrobnejši opis in zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000
do 12. ure.

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

predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 16. 10. 2000 do 9. ure.

Ponudbe pošljite v zapečatenih kuvertah
z oznako “Za javni razpis”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Gasilsko reševalna služba
Kranj, 4000 Kranj, Bleiweisova 34, vsak
delovnik do 14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 10. uri v sejni sobi zavoda
na naslovu: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34.

Predstavniki ponudnikov izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju po-
nudb.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
kandidati obveščeni do 26. 10. 2000.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačila: plačilo v

roku 8 dni po količinskem in kakovostnem
prevzemu z nakazilom na žiro račun izbra-
nega ponudnika.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: pravni status ponudnika pravna ose-
ba ali s.p.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15 dni obvestilu
ponudnikom o izbiri najugodnejše po-
nudbe.

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

– kakovost in lastnosti obleke: 50%,
– reference: 30%,
– cena in plačilni pogoji: 20%,
glede na vrednotenje bodo ponudniki

rangirani z ustreznim številom točk.
15., 16., 17.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Ob-35299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

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

3. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zamenjava približno
6,800.000 litrov uskladiščenega dizel
goriva za ustrezno količino kurilnega
olja EL.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za zamenja-
vo celotne količine diesel goriva.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT (brez DDV).

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

stopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, 1000 Ljubljana, Dunajska 106/VIII, so-
ba 1, tel. 01/589-73-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000,
vsak delovnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za zamenjavo dizel
goriva”, ali pri blagajni zavoda. Znesek pla-
čila razpisne dokumentacije vključuje 19%
DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 10. 2000 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, soba 1, pisno, v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Ponudba za zamenjavo di-
zel goriva – Ne odpiraj!”, z navedbo številke
objave javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 2000 ob 10. uri, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VII, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ponujene vrednosti, z veljavnostjo še 30 dni
po roku, ki ga določa 25. člen zakona o
javnih naročilih.

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

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:
so določene v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponujena cena – 80%,
– plačilni pogoji – 5%,
– dobavni rok – 10%,
– reference – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po tel. 01/589-73-00, vsak delovnik
od 18. 9. do 29. 9. 2000, od 12. do 14.
ure.

16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 3/2000 Ob-35300
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunaj-
ska cesta 56, 1109 Ljubljana, telefaks
01/474-67-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis z zbiranjem predlogov.

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

bno dobaviti: ponudnik pripravi predlog
prenove informacijskega sistema Kapi-
talske družbe PIZ, d.d. – ponudbo mrež-
nega informacijskega sistema, strežni-
ške arhitekture in osebnih računalnikov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora ponuditi celotni predmet javnega
naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 40 mio
SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ka-
pitalska družba PIZ, d.d., Oddelek za IT in
analize, Dunajska cesta 56, 1109 Ljublja-
na, Matija Debelak, tel. 01/474-67-32,
e-pošta: matic.debelak@ks-piz.si
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. septembra
2000.

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

predložiti ponudbe: do 16. oktobra 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Kapitalska družba pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje predlogov bo na se-
dežu naročnika dne 17. oktobra 2000 ob
10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predlogu predlo-
žiti bančno garancijo za zavarovanje resno-
sti ponudbe v višini 10% orientacijske vre-
dnosti javnega naročila (4 mio SIT) z veljav-
nostjo še najmanj 40 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogodbeni znesek se
poravna v enkratnem znesku na ŽR izbra-
nega izvajalca v roku, dogovorjenem v po-
godbi.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila: merila

za ocenjevanje predlogov in izbiro najugo-
dnejšega izvajalca so določena v IV. točki
razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Kapitalska družba, d.d., Ljubljana

Št. 60/00 Ob-35303
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 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. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. skupina: dobava tuje periodike,
2. skupina: dobava baz podatkov na CD

ROM-ih.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko prijavi na skupino 1 ali skupi-
no 2 (ali pa na obe skupini).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. skupina: dobava tuje periodike

15,000.000 SIT,
2. skupina: dobava baz podatkov na CD

ROM-ih 4,000.000 SIT,
skupaj strokovna literatura: 19,000.000

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

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

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2000,
vsak dan med 11. in 13. uro.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 5. 10.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila (zgradba
oskrbe in vzdrževanja – IB pisarna), Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 10. 2000 ob 11. uri, v 16. etaži
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna pre-
davalnica.

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

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

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

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

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad;

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

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

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali
BON-3);

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 na katero se
prijavlja ali

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

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga iz skupine, na katero
se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da  bo  odzivni  čas  največ  1
delovni dan;

10. da zagotavlja kvalitetni in strokov-
ni servis za dobavo strokovne literature in
drugega blaga iz uvoza.

13. Datum od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od vključno 6. 10.
2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga skupine na katero se prijavlja od Skupine
za javna naročila (tel. 062/321-25-62 ali
062/321-25-04).

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-35315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorči-
čeva 5, 3000 Celje, faks 063/441-356.

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

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

bno dobaviti: dobava in montaža sistema
za razvijanje Rtg filmov pri dnevni sve-
tlobi.

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

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

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

sec november 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sku-
pnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva 3,
tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 9. 2000
do 27. 9. 2000, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31892, davčna številka:
43103375. Na potrdilo o vplačilu naj ponu-
dniki navedejo svojo davčno številko, zaradi
izstavitve računa (v znesek je vključen DDV).
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 2000 ob 8. uri, v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Celje, Gregorči-
čeva 5, Celje, 1. nadst. – levo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bianco menica z menično izjavo
za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla
v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila,
z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik financira
naročilo v celoti iz lastnih sredstev in se
zavezuje poravnati plačila v skladu s po-
godbo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navodila 7. in 10. člena: ustrezna registra-
cija oziroma dovoljenje, poravnani davki in
prispevki, BON 1, 2 ali 3).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 10. 2000.
Način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, garancija, dobavni rok.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za tehnične karakteristike v JZ ZD –
Celje, Andrej Vogelsang, tel. 063/434-481.

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

17.
Javni zavod

Zdravstveni dom Celje

Ob-35390
1. Naročnik, naslov, št. telefaksa: Me-

stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje,
03-89-61-654.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: izbira izvajalca z javnim razpisom brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
(d)
6. Datum dobave, če je predvideno:

15. 10. 2000.
7. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 2001.
8. (a) Polni naslov službe , od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna služba Mestne občine Velenje –Ja-
nja Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 2000.

(c)

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi št.
27/1, prvo nadstropje.

11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
višini 10% od vrednosti naročila, mora velja-
ti najmanj do 3. 11. 2000.

12. Glavni pogoji financiranja in plačila:
naročnik bo obveznost poravnal v roku 90
dni po prejemu blaga, na žiro račun dobavi-
telja. Avansi niso možni.

13.
14. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– obrazec BON 1 in BON 2,
– dokazilo o poravnanih davčnih obvez-

nostih,
– izpisek iz sodnega registra (registracij-

ski list) iz katerega je razvidno, za katero
dejavnost je ponudnik registriran.

15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb.

16. Merila za dodelitev naročila: merila
za ocenjevanje ponudb so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

17.
Mestna občina Velenje

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Popravek
Št. 621-5/00 Ob-35199

V javnem razpisu za tribune NK Zagorje
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
1. 9. 2000, Ob-34465, št. 178, se nasled-
nje točke popravijo in se pravilno glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure ne glede na vrsto pre-
nosa, če je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik, pa prvi naslednji delovni dan. Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
oznako ponudnika in z napisom: Ne odpi-
raj – ponudba – Tribune NK Zagorje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
32. 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 ponudni-
kov morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje na odpiranju ponudb.

14. Datum po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 32. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS po 10. uri. V prime-
ru umika po tem roku, naročnik vnovči ga-
rancijo za resnost ponudbe.

Občina Zagorje ob Savi

Popravek
Št. 621-5/00 Ob-35332

V javnem razpisu za oddajo gradbenih
del brez omejitev za tribune NK Zagorje,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 1. 9. 2000, Št. 178, Ob-34465, 8.(a),
9. in 14. točka pravilno glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. dan po objavi tega
razpisa do 12. ure, ne glede na vrsto pre-
nosa, če je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik, pa prvi naslednji delovni dan.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z oznako ponudnika in z napi-
som: “Ne odpiraj – ponudba – tribune NK
Zagorje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
32. 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 od-
piranju ponudb.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 32. dan po tej
objavi po 10. uri. V primeru umika po tem
roku, naročnik vnovči garancijo za resnost
ponudbe.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 41405-0009/99 Ob-35088
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rogaška Slatina, Izletni-
ška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Rogaška Slatina,
Celjska cesta 3a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izde-
lava in montaža jeklene konstrukcije
nad odrom v Kulturnem domu v Roga-
ški Slatini. Ocenjena vrednost celotnega
naročila za gradbena in obrtniška dela je
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja za vsa
razpisana dela skupaj.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-
vember 2000 in dokončanje februar 2000,
čas izvedbe 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Oddelek za okolje
in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, na žiro račun naročnika, št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni
razpis “Kulturni dom”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ne glede na vrsto pre-
nosa do 16. 10. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000, ob 12. uri, Občina Roga-
ška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Roga-
ška Slatina, velika sejna soba št. 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija, ki se bo glasila na
5% razpisane vrednosti – veljavna do izte-
ka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško – upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: na javni razpis se lahko pri-
javi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za predajo
ponudb, to je po 12. uri, dne 16. 10. 2000.

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

– ponudbena cena 80%,
– garancijski rok 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: strokovne informacije posreduje
Marjan Ungar, gr. inž. Občina Rogaška Sla-
tina, tel. 063/81-81-70.

17., 18.
Občina Rogaška Slatina

Št. 352-05-31/2000-12 Ob-35123
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, za katero vodi investicijo Komunal-
na direkcija, Odsek za gospodarske javne
službe Maribor, kontaktna oseba je Alenka
Juratič, grad. Slovenska 40, Maribor, tel.
220 14 15, faks 226-551, soba št. 106/I.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in montažna dela za izgradnjo vodovo-
dnega omrežja s tlačnim razbremenilni-
kom; ocenjena vrednost del ca. 85 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: november
2000 – maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba
108/I ali 106/I.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” ob-
vezno pripisati za kateri javni razpis se nana-
ša plačilo!

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. oktober 2000 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. oktober 2000 ob 8. uri, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje in plačila v skaldu z navo-
dilom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije Uradni list RS, št. 1/98.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb 17. oktober 2000.

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

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

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina, Mestna uprava
Komunalna direkcija

Št. 031-03-6/00-2641 Ob-35124
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Lju-
tomer, faks 02/58 11 610.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mala Nedelja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija Kulturnega doma v Mali Ne-
delji – 1. faza. Ocenjena vrednost: 8 mio
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila.

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

nesprejemljivost variant: variantne rešitve
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek
15. 10. 2000, zaključek 15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Uprave obči-
ne Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, kon-
taktna oseba Dominika Grilc, tel.
02/58 49 048.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do 28. 9.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT in 19% DDV v
višini 1.615 SIT z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197. Dostaviti je potrebno
potrdilo o registraciji Davčnega urada za
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 12. uri v prostorih Občine
Ljutomer, III. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji financiranja so nadrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsebina listin, ki jih mora ponudnik
predložiti za dokazovanje pogojev je opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
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so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, garancijski rok, rok izvedbe.

16., 17., 18.
Občina Ljutomer

Št. 1-0024/00 Ob-35125
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

– rušenje objekta remontne delav-
nice za popravila hidravličnega pod-
porja,

– rušenje objekta bivše žage.
Okvirna vrednost dodeljenega naročila

v celoti je 13,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, dokončanje okvirno 30 dni
od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ru-
dnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je Sandi
Grčar, tel. 0601/64-100, telefaks
0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
naslovu naročnika pri Jasni Marinšek do
torka, 26. 9. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.252. V znesku je vračunan 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki – prevzemnici Jasni Marinšek naj-
kasneje do četrtka 28. 9. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v četrtek, 28. 9. 2000 ob
10. uri na naslovu naročnika Rudnik Za-
gorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi –
sejna soba.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila se izvajajo v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 in podzakonskimi
akti, ki urejajo izvrševanje proračuna.

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

možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega

naročila.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do srede, 27. 9.
2000.

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

– cena – 70%,
– rok izdelave – 10%,
– dosedanje izkušnje in reference na

področju predmeta javnega razpisa – 10%,
– plačilni in ostali komercialni pogoji ter

ugodnosti – 10%.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel
najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki dobijo vse dodatne infor-
macije o naročilu na naslovu naročnika pri
Sandiju Grčarju.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-35151
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Športno društvo Jesenice, Ledar-
ska 4, Jesenice, faks 064/863 365.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Jesenice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: do-
graditev dvorane za balinanje v balini-
šču baza na Jesenicah (gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela).

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena je
oddaja del v celoti.

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

nesprejemljivost variant: varianta ponudbe
je sprejemljiva pod pogoji navedenimi v raz-
pisni dokumentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

– pričetek del: ob podpisu pogodbe,
izdelava strehe 40 koledarskih dni,

– dokončanje del: 8 mesecev od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Do-
minvest, d.o.o., C. M. Tita 18, Jesenice,
tel. 04/581 26 00, faks 04/586 12 41.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virman na ŽR 51530-678-81323 Športno
društvo Jesenice.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dominvest, d.o.o., C. M.
Tita 18, 4270 Jesenice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 10. 2000 ob 10. uri, Dominvest,
d.o.o., C. M. Tita 18, Jesenice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija (Ur. l. RS, št. 43 –
obrazec št. 1) v višini 2% od ponudbene
vrednosti, veljati mora 45 dni od dneva
dostave ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po določilih razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko anga-
žira podizvajalce pod pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

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

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): po-
nudbena cena 50%, plačilni pogoji 20%,
finančna sposobnost ponudnika 15%, re-
ference vodje projekta in strokovne ekipe
15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Hugo Oitzl, univ. dipl. inž. gradb.,
tel. 04/583 10 45.

17., 18.
Športno društvo Jesenice

Ob-35177
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, tel. 01/831-81-00, faks
01/831-81-19.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Kamnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija glavne ceste 1. reda št.:
225, na odseku 1083 od km 2,750 do
km 3,330, II. faza, v ocenjeni vrednosti
ca. 32,000.000 SIT.

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

ali nesprejemljivost variant: brez variante –
ponuditi je treba izvedbo, ki je v celoti v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
40 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko prevzamete na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba 11/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10. uro,
še deseti dan po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo v višini 10.000 SIT, je treba
nakazati na žiro račun št.:
50140-630-810300. Dokazilo o vplačilu
je obvezno predložiti ob dvigu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: ponudbe je treba pre-
dložiti za vsak predmet razpisa posebej,
najkasneje do 17. 10. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: v vložišču Občine Kam-
nik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000 ob 10.
uri, v sobi 9/P;

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudbi je treba priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni po zaključku raz-
pisa.

Plačila po mesečnih tranšah.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: opcija ponudbe je 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: pravni status ponudnika: d.d.,
d.o.o., s.p.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. cena;
2. rok izvedbe;
3. garancija;
4. druge ugodnosti.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v istem roku in času bodo projekti
na vpogled na Občini Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik (Lojze Trebušak, vendar
po predhodni najavi na tel.
01/831-81-33).

17., 18.
Občina Kamnik

Št. 40002-27/00 Ob-35178
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Prevalje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Farni
potok – gradnja konsolidacijsko zaplav-
ne pregrade in pragov na odseku od
km 0+682 do km 1+012.

Ocenjena vrednost: 16,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena od-
daja del v celoti.

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

ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
5 mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, II.nad-
stropje, tel. 061/178-44-32.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 10. 2000 ob 12. uri, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročnik financira razpisana dela v ce-
loti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo. Ponudbena ce-
na je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posa-

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega re-
gistra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet 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 reference s področja razpisa-
nih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 6. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15

točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orien-
tacijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem do-
polnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obvezno-
sti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o na-
ročilu dobijo potencialni ponudniki na na-
slovu naročnika; kontaktna oseba naročni-
ka Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Ob-35180
1. Naročnik, poštni naslov, telefon, te-

lefaks: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, telefon 05/36-43-410, telefaks
05/36-43-410.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: Podnanos.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote: iz-
vedba gradbeno obrtniških in instala-
cijskih del in zunanje ureditve adapta-
cije in dozidave podružnične osnovne
šole in vrtca Podnanos s telovadnico.

Ocenjena vrednost del: 300,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej: ponudnik mora
ponuditi vsa razpisana dela; delne ponud-
be ne bodo upoštevane.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni vključena v razpisana
dela.

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek ok-
tober 2000, zaključek september 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, Občinska uprava, Glavni trg
15, 5271 Vipava, telefon: 05/364-34-10,
faks 05/364-34-12, vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6 dni po tej ob-
javi.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
52010-630-7059, Občina Vipava, z ozna-
ko: “stroški razpisne dokumentacije.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do ponedeljka, 16. 10.
2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti in zapečatena ter opremljena skladno
z določili zakona o javnih naročilih. Na ovit-
ku mora biti vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba OŠ Podnanos“ ter točen naslov
ponudnika.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Obči-
ne Vipava, Glavni trg 15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če
so v tem postopku zahtevane: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.

11. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na določila v drugih dokumentih: razvidni
iz razpisne dokumentacije in vzorca po-
godbe.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevzeti
skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno  javno  naročilo:  gradbena  po-
godba.

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: skladno z veljavnimi predpisi in raz-
pisno dokumentacijo.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11.
2000.

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

16. Druge informacije o naročilu: ogled
lokacije za izvajanje del iz predmeta javne-
ga naročila: ponudniki lahko dobijo druge
informacije in si ogledajo lokacijo vsak dan
pet dni po objavi tega razpisa s predhodno
najavo na tel. 05/36-43-410.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
54 z dne 16. 6. 2000, Ob-29985.

Občina Vipava

Ob-35201
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Ro-
zmanova 2, Novo mesto, tel. 068/ 3932-450,
telefaks 068/ 3932-505.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Grm - Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja kanalizacije Grm.

Skupna ocenjena vrednost gradbenih
del javnega naročila: 16,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ponu-
dnikov, ki bodo posredovane samo za po-
samezne sklope ne bodo upoštevane
oziroma štele se bodo za nepopolne.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za ne-
popolne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
23. 10. 2000, konec del: 7. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko  zahteva  razpisno  dokumentacijo:
Komunala  Novo  mesto  d.o.o.,  Sektor
razvoja  in  investicij,  Podbevškova  12,
Novo  mesto,  kontaktna  oseba:  Goran
Stanojević.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 30.000 SIT na ŽR. Komu-
nala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni raz-
pis za izgradnjo kanalizacije Grm”

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontak-
tna oseba: Stanojević Goran.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
6. 10. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo me-
sto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku za-
htevana- bančna garancija za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti jav-
nega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: pogoji oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponud-
be: do 6. 12. 2000.

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

1. Reference za izvedbo tovrstnih
del:

– brez potrjenih referenc o kvalitet-
no izvedenih delih ali niso priložene v origi-
nalu – izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference -
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisanih pogojev) - iz-
ločen iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v
postopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nu-
di daljši rok izvedbe kot je razpisan) - izlo-
čen iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem
roku - ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. čle-
na odredbe ter na osnovi prilog k navede-
nim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika: sposo-
bnost ponudnika se bo preverjala na osno-
vi naslednjih podatkov in listin:

– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,

– poimenskega seznama delavcev
po kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelo-
vali pri izvajanju del, skladno z zakonom o
graditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponu-
dnika in

– seznama osnovnih sredstev in
opreme s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sode-
lovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti
podizvajalske  pogodbe  oziroma  pogod-
bo  o  skupnem  nastopanju  in  zgoraj
navedene priloge po seznamu tudi za po-
dizvajalce.

7. Zakon o graditvi objektov :
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o

graditvi objektov - ostaja v postopku odda-
je naročila,

– neizpolnjevanje pogojev po zako-
nu o graditvi objektov - izločen iz postopka
oddaje naročila.

16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
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Št. 403-72/2000-21303 Ob-35228
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita
78, 4270 Jesenice, 064/864-573.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: Zoisov park na Pristavi
v Javorniškem Rovtu, Jesenice.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: hidrogradnja – čiščenje jezerc,
ocenjena vrednost je 20,000.000 SIT, od
tega dela I. faze v višini 3,000.000 SIT,
dela II. faze v višini 8,500.000 SIT, dela III.
faze v višini 8,500.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
I. faze 25. 10. 2000, dela II. faze v letu
2001, dokončanje del III. faze do 15. 10.
2002.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Jesenice, Cesta maršala Tita 78,
Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Tito-
va 78 a, I. nadstropje, soba št. 11, tel.
58-62-831.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: proti plačilu
11.900 SIT (z vključenim DDV), do 5. 10.
2000, do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: virman-
sko nakazilo na žiro račun Občine Jeseni-
ce, št. 51530-630-50155, sklicevanje na
številko 780001.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za razpisana
dela je potrebno predložiti do 5. 10. 2000,
do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št.
1 - sprejemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpi-
rale 5. 10. 2000, ob 12.30, v konferenčni
sobi Občine Jesenice, Cesta maršala Tita
78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bianco menica s poobla-
stilom za izpolnitev in uporabo v vrednosti
10 % od ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustrez-
nega dokumenta – mesečnih in končne
situacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: 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 oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril - 21. člen ZJN):
cena 60 %, reference 40 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

1. Ker se bo investicija sofinancirala s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS, in sicer iz naslova sredstev
CRPOV, se bo pogodba z izbranim najugo-
dnejšim ponudnikom sklenila šele po njiho-
vi odobritvi sofinanciranja investicije. V pri-
meru, da sredstva iz naslova sofinanciranja
investicije ne bodo zagotovljena, naročnik
ne bo sklenil pogodbe o izvedbi del, s
sklepom izbrani ponudnik pa nima pravice
uveljavljati odškodnine iz naslova odškodnin-
ske odgovornosti naročnika.

2. Dela se bodo izvajala fazno. Javno
naročilo se bo financiralo iz treh letnih pro-
računov. Pogodba z izbranim najugodnej-
šim ponudnikom se bo sklenila za izvedbo
celotnega predmeta javnega naročila, s tem,
da se za leto 2000 sklepa v višini zagotov-
ljenih sredstev, to je 3,000.000 SIT. Ob
sprejetju naslednjih dveh proračunov se bo-
sta sklenila aneksa, s katerima se bo opre-
delila višina sredstev, ki bo zagotovljena za
dela II. faze in III. faze.

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

čilo je bil objavljen 4. 8. 2000 pod št.
69/2000, objava o izidu pa 8. 9. 2000.

Občina Jesenice

Št. 8120/2465/2000 Ob-35234
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, faks
061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: RTP Divača.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba priključka na javno vodovodno
omrežje in ureditev obvozne poti ter
parkirišča.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo ce-
lotni razpis.

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

končanja del ali čas izvedbe: 60 koledar-
skih dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 61.880 SIT (cena 52.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
z oznako naziva javnega razpisa, na žiro
račun št. 50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana D (IV. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti, traja-
nje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbra-
nim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna
oblika odnosa med njimi.

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

– bančna garancija za resnost po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma priglasitveni list,
– pravnomočna odločba – dovoljenje

pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa,

– izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– potrjene reference ponudnika,
– vsi ostali zahtevani dokumenti, ki so

opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

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

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

– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference ponudnika (10%),
– rok izvedbe (10%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije podaja kontaktna
oseba naročnika, to je Marjan Kavčič, tel.
05/739-41-90.

17., 18.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 232/00 Ob-35236
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kmetijski poskusni center Jable,
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Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, faks
01/724-14-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Jable.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
vzdrževalna in obnovitvena dela na ob-
stoječem gradu Jable.

Ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo izvajali posamično: ocenjena vre-
dnost gradbeno, obrtniško instalacijskih in
konzervatorsko restavratorskih del znaša
85,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila in se ne morejo prijaviti na izvaja-
nje posameznega sklopa ali za izvajanje
del iz posameznega sklopa.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ela-
borat za dovolitev priglašenih del je izde-
lan, odločba o dovolitvi priglašenih del je
pridobljena.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek
20. 10. 2000, čas izvedbe je 6 mesecev
po podpisu pogodbe za izvedbo gradbe-
no, obrtniško instalacijskih in konzervator-
sko restavratorskih del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski poskusni center Jable, Loka,
Grajska 1. Kontaktni osebi: Roman Novak,
tel. 01/724-14-74 ali 041/782-787 in Vla-
dimir Vraničar, tel. 041/631-355.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
50120-601-30687, APP Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 10. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Kmetijski poskusni center
Jable, Loka, Grajska 1, v zapečateni ku-
verti s pripisom “Ponudba za vzdrževalna
in obnovitvena dela na obstoječem gradu
Jable – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Bio-
tehniške fakultete, na oddelku za zoote-
hniko, Groblje 3, 1230 Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-

nja: način plačevanja z roki plačil je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsebina listin, ki jih mora ponudnik
predložiti za dokazovanje pogojem, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do začetka odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena 60%,
– podatki o ponudniku 40%.
Podrobneje so merila razdelana v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni od sprejetja
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

17., 18.
Kmetijski poskusni center Jable,

Mengeš

Št. 05/2 Ob-35261
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad občine Mari-
bor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Mari-
bor, faks 062/229-35-40.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vojašniška ulica 12,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: pre-
nova objekta v Vojašniški ulici 12, Ma-
ribor, v ocenjeni vrednosti 60,000.000
SIT.

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

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

ali nesprejemljivost variant: variantne reši-
tve niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: oktober 2000
– december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Ma-
ribor, kont. oseba: Rajtmajer Stane
inž.gad., tel. 062/229-340.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka, s potrdilom o vplačilu razpisne doku-

mentacije v višini 15.000 SIT na ŽR št.:
51800-601-11903, davčna številka
87205912, namen nakazila “Javni razpis-
prenova Vojašniške 12”. Obvezno navesti
davčno številko vplačnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek 6. 10. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, 2000 Maribor, v zapeča-
teni kuverti s pripisom “Ne odpiraj - ponud-
ba Vojašniška”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
bo v petek 6. 10. 2000 ob 11. uri v sejni
sobi št. 402/IV, Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora v okviru ponudbene do-
kumentacije za zavarovanje resnosti po-
nudbe predložiti veljavno menico.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi
dokumentacijo in dokazila, zahtevana z raz-
pisno dokumentacijo.

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

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

– povprečna vrednost ponudb bo oce-
njena s 15 točkami,

– ponudbe do 5 % višjo vrednostjo od
povprečne z 10 točkami,

– ponudbe nad 5 % do 10 % višjo vre-
dnostjo od povprečne s 5 točkami,

– ponudbe nad 10 % višjo vrednostjo
od povprečne z 1 točko,

– ponudbe do 5 % nižjo vrednostjo od
povprečne z 20 točkami,

– ponudbe nad 5 % do 10 % nižjo vre-
dnostjo od povprečne s 25 točkami,

– ponudbe nad 10 % nižjo vrednostjo
od povprečne s 30 točkami,

– ponudnik odlično pozna specifičnost
naročnika, zgradil je najmanj 5 objektov
enake ali podobne zahtevnosti ter ima do-
bre reference na trgu – 40 točk,

– ponudnik dobro pozna specifičnost
naročnika, zgradil je najmanj 3 objekte ena-
ke ali podobne zahtevnosti ter ima dobre
reference na trgu – 32 točk,

– ponudnik pozna specifičnost naroč-
nika, zgradil je najmanj 1 objekt enake ali
podobne vrednosti ter ima dobre referen-
ce na trgu – 24 točk,

– ponudnik ni zgradil nobenega podo-
bnega objekta, za zagrajene objekte pa
ima zadovoljive reference na trgu – 8 točk,
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– ponudnik je odlično opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake- brez podizvajal-
cev – 30 točk,

– ponudnik je odlično opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake – s podizvajalci –
24 točk,

– ponudnik je dobro opremljen in ima
zelo dobre strokovnjake – brez podizvajal-
cev – 18 točk,

– ponudnik je dobro opremljen in ima
zelo dobre stokovnjake – s podizvajalci –
12 točk,

– ponudnik je zadovoljivo opremljen in
ima dobre strokovnjake s podizvajalci – 6
točk,

– 3-mesečni rok izvedbe bo ocenjen s
15 točkami,

– vsak začeti teden (7 koledarskih dni)
krajšega ali daljšega roka se upošteva s +
oziroma – 5 točkami.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega. V tem
primeru ponudnik nima pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

17., 18.
Staninvest, d.o.o., Maribor

Ob-35264
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica, tel. 061/837-20-00,
faks 061/861-091.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Sveti Gregor Or-
tnek pri Ribnici na Dolenjskem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja mrliške vežice v naselju Sveti
Gregor. Ocenjena vrednost je
19,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del november 2000, čas izgrad-
nje 6 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, kontaktna
oseba Pahulje Alojz, tel. 061/837-20-07.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do vključno
3. 10. 2000, vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT - plači-
lo z virmanom na žiro račun Občine Ribni-
ca št. 51310-630-12019, s pripisom “ raz-
pisna dokumentacija – izgradnja mrliške
vežice Sveti Gregor “ ali na blagajni Obči-
ne Ribnica, Gorenjska c. 3, 1310 Ribnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 6. 10. 2000 do 10.
ure, ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, 1310 Ribnica, vložišče. Po-
nudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti, označena na prvi strani z imenom
naslovnika in pripisom “Ne odpiraj - po-

nudba izgradja mrliške vežice Sveti Gre-
gor“. Na hrbtni strani mora biti napisano
ime in naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 10. 2000 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: finančno zavarovanje je bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 10% oce-
njene vrednosti del , z veljavnostjo 30 dni
od izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačevanje po situacijah z zapadlostjo
60 dni od datuma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila zahtevana z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku določe-
nem za odpiranje ponudb.

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

– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izgradnje 20%,
– reference 20%.
Način uporabe meril je podrobneje

obrazložen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko in obseg del glede na viši-
no razpoložljivih sredstev.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
namera ni bila objavljena.

18.
Občina Ribnica

Št. 2680/00 Ob-35266
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 01/132-40-74.

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

3. Kraj izvedbe del: gradbena in obrtni-
ška dela za izgradnjo RP 20 kV Izlake.

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.

Ocenjena vrednost naročila znaša
16,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in

možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ne, delnih po-
nudb 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
oktobra 2000 in jih dokončal predvidoma
v 4 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 št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 22. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna
dokumentacija bo na razpolago za plačilo
10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 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
oddane najkasneje do 4. 10. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bo-
do upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane na naslov: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Prijava naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN
32/00-Ponudba za izvedbo gradbenih in
obrtniških del za izgradnjo RP 20 kV Izlake
- Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 2000,
ob 11. uri v sejni sobi v I. nadstropju Jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska c. 58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5 %
ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: 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-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik je lahko gospodarska dru-
žba oziroma samostojni podjetnik, ki mora
predložiti 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 Ura-
dnem listu RS, če ponudnik vključuje so-
delovanje podizvajalcev, mora predložiti še
podatke o predvidenih podizvajalcih in iz-
pise njihovih registracij,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa, tako za ponudni-
ka kot podizvajalca datum overovitve nje
kopije ni starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ne starejše od
90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da njegovo po-
slovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustav-
ljeno, ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be 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 te objave, oziroma davčna od-
mera samostojnega podjetnika za leto
1999, ne starejše od 90 dni od te objave,

– neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le-te-
ga ne sme biti starejši od 90 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nostih iz naslova davkov in drugih dajatev,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– izjavo ponudnika o obveznostih po
zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizva-
jalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji razpisanih del, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti do njih,

– dokazilo o razpolaganju z ustrezno
mehanizacijo ter kadri in njih strokovni
usposobljenosti ponudnika, oziroma nje-
govega podizvajalca, ki bodo omogočili iz-
vedbo razpisanih del v razpisanem roku,

– 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 oziroma ponu-

dnikovega izvajalca del, za izgradnjo podo-
bnih objektov kot so predmet razpisa na-
ročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 28. 9. 2000.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 011-04-8/00 Ob-35294
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta G1-1 MB-Ko-
roški most-Titova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: izvedba semaforizacije križi-
šča in prehoda za pešče ulica Proleter-
skih brigad in Pohorskega odreda v Ma-
riboru.

Ocenjena vrednost vseh del:
30,000.000 SIT.

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

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 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 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: 5.10. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za izvedbo semaforizacije križišča in pre-
hoda za pešče ulica Proleterskih brigad in
Pohorskega odreda v Mariboru.“ - Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10.
2000 od 9. uri na naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Trža-
ška 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 določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
delno financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije in delno Ob-
čina Maribor. Naročnik bo plačal opravlje-
na dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije  (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
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najni-
žja cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

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

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

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-35295
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R3-696 Ve-
lenje-Škale.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: izvedba semaforizacije križi-
šča v Velenju.

Ocenjena vrednost vseh del:
20,000.000 SIT.

(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti v roku 6 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 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: 5.10. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za izvedbo semaforizacije križišča v Vele-
nju.“ - Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 10.
2000 od 10. uri na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 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 določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
delno financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije in delno Ob-
čina Velenje. Naročnik bo plačal opravlje-
na dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije (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 izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najni-
žja cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

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

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

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-35298
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cesta R2-447 Ža-
lec-Šempeter.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del: ureditev ceste R2-447 odsek
0367 skozi Šempeter – I. faza od km
3.725 do km 4.485.

Ocenjena vrednost vseh del:
295,000.000 SIT.

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

ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti do 27. 10. 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: 16.10. 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
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za ureditev ceste R2-447 odsek 0367 sko-
zi Šempeter – I. faza od km 3.725 do km
4.485.“ - J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 10.

2000 od 10. uri na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19, velika sejna soba I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
se delno financira iz sredstev DARS, v skla-
du z Nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98), delno iz sredstev Prora-
čuna Republike Slovenije, delno na podla-
gi sofinancerskega sporazuma Občine Ža-
lec in delno na podlagi sofinancerskega
sporazuma Telekom.

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 izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

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

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

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-35301
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Medvode, C. komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, faks
01/361-16-80 ali 01/361-16-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Tehovec, Občina
Medvode.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba zgornjega ustroja in zaključnih
del na lokalni cesti Studenčice–Teho-
vec.

Ocenjena vrednost naročila znaša
20,000.000 SIT.



Stran 7222 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, predvidoma 30. 10.
2000, dokončanje del pa v roku dveh te-
dnov, predvidoma 15. 11. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Medvode, C. komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, tel. 01/361-95-16 ali
01/361-95-17 ali 041/261-395, po pred-
hodnem dogovoru s kontaktno osebo
(Franci Jeraj ali Marija Eržen).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
popisom del je možno dvigniti ali zahtevati
na podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 10.000 SIT na žiro račun
Občine Medvode, C. komandanta Staneta
12, davčna številka: 20991517, št. žiro
računa: 50104-630-810181, s sklicem:
9-B/1 – davčna številka vplačnika, namen
nakazila: “Asfalt Tehovec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
petka, 13. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Medvode, C. ko-
mandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Marija Eržen, soba 14, I. nadstropje; zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom “Ponudba za asfaltiranje ceste
na Tehovec – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 2000
ob 12. uri, v prostorih Občine Medvode,
C. komandanta Staneta 12, Medvode, sej-
na soba št. 20, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpira-
nje ponudb, pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
menico z menično izjavo za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji financiranja so detajlno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in spo-
sobnosti je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 30 dni.

Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
pričetka odpiranja ponudb (13. 10. 2000
do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
drobneje določena v razpisni dokumen-
taciji:

– ponudbena cena 90%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba mora biti sestavljena na
original popisih. Investitor si pridržuje pra-
vico do naročila v zmanjšanem obsegu od
razpisanega ali da ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov. Računske napa-
ke gredo v škodo ponudnika.

17., 18.
Občina Medvode

Št. 64/675/00-03 Ob-35314
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdravi-
liški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, faks
07/38-45-190.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: pokopališče v Do-
lenjskih Toplicah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba zunanje ureditve pokopališča v Do-
lenjskih Toplicah – 1. faza. Ocenjena
vrednost: 17 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila.

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

ali nesprejemljivost variant: dela se bodo
izvajala skladno z razpisno dokumentacijo.

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

6. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričet-
ka del je takoj po sklenitvi pogodbe oziro-
ma prejemu ustrezne dokumentacije. Rok
dokončanja del je 30. november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občinska
uprava občine Dolenjske Toplice (Rok Bar-
bič), Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske To-
plice.  Ob  dvigu  je  potrebno  predložiti
dokazilo  o  plačilu  za  razpisno  dokumen-
tacijo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Dolenj-
ske Toplice, št. 52100-630-000-0040162,
s pripisom “dokumentacija za z. ureditev po-
kopališča“. V ceno je vštet 19% DDV.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj se-
dež do 5. oktobra 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občinska uprava občine
Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350
Dolenjske Toplice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za zunanjo ureditev pokopališča v
Dolenjskih Toplicah”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. oktober 2000 ob 14. uri, na sedežu
Občine Dolenjske Toplice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji financiranja so opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora predložiti dokumen-
te v skladu z odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije
(Uradni list RS, št. 33/97 in 63/97) in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku za
odpiranje ponudb, to je po 5. oktobru
2000.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Občinska uprava
občine Dolenjske Toplice, Mateja Perko,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice,
tel. 07/38-45-185.

17., 18.
Občina Dolenjske Toplice

Št. 34404-05/99-00 Ob-35318
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, faks 066/671-03-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dragonja – Sv. Pe-
ter.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost: vsa grad-
bena dela potrebna za izgradnjo rekon-
strukcije serpentine na lokalni cesti
L 3743, Dragonja - Sv. Peter, od km
1+580 do km 1+900, skupaj v orienta-
cijski vrednosti 45,000.000 SIT.

5. Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: november
2000, čas izvedbe 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za gospodarske dejavno-
sti, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
račun številka: 51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka 19. 10.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za go-
spodarske dejavnosti, Tartinijev trg 2,
6330 Piran z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba – rekonstrukcija serpentine na
lokalni cesti L 3743, Dragonja - Sv. Peter,
od km 1+580 do km 1+1900“. Ponudba
mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 19. 10. 2000 ob 12. uri v mali sejni
dvorani v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% orienta-
cijske vrednosti.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila: plačilo po izstavljenih mesečnih si-
tuacijah v roku 90 dni po potrditvi situacije
s strani nadzornega organa.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Dokumentacija in do-
kazila, ki jih mora ponudnik predložiti so
navedena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izbire izva-
jalca.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– vrednost ponudbe (70% delež),
– plačilni pogoji (8% delež),
– fiksnost ponudbene cene (8% delež),
– garancijski rok (7% delež),
– reference ponudnika (6% delež),
– način usklajevanja izhodiščnih cen

(1% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: prikazane so v razpisni dokumenta-
ciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
ni bila objavljena.

18.
Občina Piran

Št. 0512/3.308/91-00 Ob-35325
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana,
tel.061/132-5125, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za zgraditev
objekta za Policijsko postajo Ptuj – II. faza.

3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Ptuj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
zgraditev objekta za Policijsko postajo
Ptuj – II. faza, ki zajema:

– sklop A – Gradbena dela (zidarska
dela, odranje),

– sklop B – Obrtniška dela (alu dela),
– sklop C – Strojnoinstalacijska dela

(kotlovnica in razdelilna postaja, podposta-
ja talnega ogrevanja z razvodom, notranja
plinska instalacija, radiatorsko ogrevanje,
prezračevanje in hlajenje, talno ogrevanje,
vodovod, odtočna kanalizacija, zunanja in
notranja požarna zaščita, odvodnjavanje
strehe),

– sklop D – Elektroinstalacijska dela (ja-
ki tok, šibki tok, strelovodna instalacija in
ozemljitve, telefonija, računalniška mreža,
televizija, hišne govorne naprave pri dežur-
nem, sistem televizijskega zaprtega kroga,
protivlomni sistem, video nadzor v pripo-
rih, projektantski in izvajalski nadzor, pro-
jekt izvedenih del, gradbena dela).

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 130,000.000 SIT

Zahtevana dela so natančneje oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji ponovnega
javnega razpisa.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega
naročila, v celoti.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: najkasnejši
rok za dokončanje del je 90 dni. Predvide-
ni rok pričetka del je 1. 12. 2000, predvi-
deni rok za dokončanje del pa 1. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade, kontaktna oseba: Franc Hrabar, tel.
061/172-4904, 041/520 807.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

– pooblastil o  za  dvig  razpisne  do-
kumentacije, iz katerega morajo biti razvi-
dni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov,  navedba  ali  je  davčni  zavezanec
ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-

sek: 4.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna števil-
ka: 308-91-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 10. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 - vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000, ob 11. uri, Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme situ-
acijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o zgraditvi
objekta za Policijsko postajo Ptuj – II. faza,
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 160 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok izvedbe, reference kadrov, finančno
stanje ponudnika, reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca, kooperanta ozi-
roma poslovnega partnerja, certifikat ISO
9001.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe dosežejo za ceno je 70 točk, za rok
izvedbe 10 točk, za reference kadrov 8
točk, za finančno stanje ponudnika 8 točk,
za reference ponudnika in morebitnega po-
dizvajalca, kooperanta oziroma poslovne-
ga partnerja 4 točke in za certifikat ISO
9001 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0512/3-308/85-00 Ob-35324
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Republika  Slovenija,  Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel.061/132-5125, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovo dežurnih sob in prostorov za pridr-
žanje.

3. Kraj izvedbe del:
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– Policijska postaja Sežana;
– Policijska postaja Gornja Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:

Sklop 1: obnova dežurnih sob na PP
Sežana.

Adaptacija dežurnih in poslovnih pro-
storov na Policijski postaji Sežana obsega
naslednja dela:

I. Gradbeno-obrtniška dela:
A. gradbena dela (rušitvena dela, zidar-

ska dela, zemeljska dela, tesarska dela,
betonska dela),

B. obrtniška dela (mizarska dela, klju-
čavničarska dela in aluminij, steklarska de-
la, tlakarska dela, pregradne stene, kera-
mičarska dela, slikopleskarska dela, osta-
la dela);

II. Strojno-inštalaterska dela:
A. strojne instalacije;
III. Elektro-inštalaterska dela:
A. razsvetljava,
B. parapetni kanali in ureditev instala-

cije,
C. telefonska in računalniška oprema,
D. govorne naprave, video nadzor, te-

hnično varovanje,
E. nepredvidena dela,
F. meritve in izdelava projekta izvede-

nih del;
Sklop 2: obnova prostorov za pridr-

žanje na PP Gornja Radgona.
Adaptacija prostorov za pridržanje na

Policijski postaji Gornja Radgona obsega
naslednja dela:

I. Gradbeno-obrtniška dela:
A. gradbena dela (rušitvena dela, zidar-

ska dela),
B. obrtniška dela (ključavničarska dela,

mizarska dela, tlakarska dela, slikopleskar-
ska dela, keramičarska dela);

II. Strojno-inštalaterska dela:
A. strojnoinstalacijska dela;
III. Elektro-inštalaterska dela:
A. elektro instalacijska dela.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 10,700.000 SIT, in sicer:
– sklop 1: 8,900.000 SIT;
– sklop 2: 1,800.000 SIT.
Podroben opis zahtevanih del je razvi-

den iz razpisne dokumentacije javnega raz-
pisa.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko
ponudijo dela, ki so predmet javnega naro-
čila v celoti (sklop 1 in 2), ali posamezen
sklop v celoti. Ponudniki ne morejo ponu-
diti posameznih točk oziroma postavk iz
posameznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: najkasnejši
rok za dokončanje del je:

– za sklop 1: 50 dni od podpisa po-
godbe;

– za sklop 2: 25 dni od podpisa po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kontaktna oseba: Jani Topolo-
vec, tel.061/172-4743.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

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

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

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, naka-
žite virmansko na številko računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-85-00.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 - vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2000, ob 11. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: pogoji so opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme situ-
acijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
obnove dežurnih sob in prostorov za pridr-
žanje, v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov in reference ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe dosežejo za ceno je 35 točk, za
finančno stanje ponudnika 8 točk, za refe-
rence kadrov 8 točk in za reference ponu-
dnika 4 točke.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 4143-3/00 Ob-35327
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, telefaks: 066/271-021.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: od-
kop zemljišča in izgradnja opornega zi-
du pri OŠ Dušana Bordona v Semedeli.

Ocenjena vrednost del znaša
15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa razpisana dela. Dela se od-
dajo kot celota.

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

ali nesprejemljivost variant: upoštevane bo-
do ponudbe po osnovnem popisu in pogo-
jih razpisne dokumentacije. Variante niso
sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 2000, dokončanje del: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, pritličje, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 9. do
25. 9. 2000, v času uradnih ur (od 8. do
12. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, 51400-630-90004 s pripi-
som: javni razpis za OŠ D. Bordona Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 9. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, 6000
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Me-
stne občine Koper, Verdijeva 10.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti del, veljavna
do 31. 10. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: v skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 10. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za izbor je najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju pogojev za priznanje uspo-
sobljenosti in sposobnosti, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-236.

17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 34405-8/00 Ob-35328
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, tel. 061/761-211, tele-
faks 762-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cestni odsek z nad-
vozom nad železniško progo na Taborski
cesti v Grosupljem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba sanacije nadvoza nad železniško
progo v dolžini ca. 28 m oziroma v sku-
pni dolžini 40 m s sanacijo navezave
vozišč na Taborski cesti v Grosupljem.
Ocenjena vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnost potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudniki mora-
jo ponuditi vsa dela po posameznih po-
stavkah, ki so predmet javnega naročila, v
celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih del iz tč. 4.(a).

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

ali nesprejemljivost variant: ponudniki lah-
ko ponudijo samo osnovno ponudbo. V pri-
meru, da ponudnik ponudi še variantno po-
nudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden
čas začetka izvajanja del je november
2000, končanje pa december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infrastruk-
turo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajništvu
urada pri Poloni Jerlah, kontaktna oseba Ma-
rina Štrus, tel. 061/761-211 int. 270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 9. 10.
2000, vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 17. 10. 2000, naj-
kasneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad
za komunalno infrastrukturo, Kolodvorska
2, Grosuplje, II. nadstropje, soba št. 222
pri Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene ose-
bno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo
naslova ponudnika in z oznako “Ponudba:
sanacija nadvoza – Ne odpiraj”. Ponudbe,
ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisanega roka, bo naročnik za-
vrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi II./so-
ba št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska
2, Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja in roki so določeni v
razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: za priz-
nanje sposobnosti morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 10. 2000,
po 8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, usposobljenost in sposobnost za
izvedbo del, reference pri izvajanju tovrstnih
del ter način plačila in fiksnost cen. Največje
možno število točk, ki jih lahko ponudbe prej-
mejo za ponudbeno ceno je 50 točk, za
usposobljenost in sposobnost 10 točk, za
reference pri izvajanju tovrstnih del 30 točk
ter za način plačila in fiksnost cen 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje tudi pravico
naročiti manjši obseg del od razpisanega,
ali odstopiti od pogodbe, kolikor se izka-
že, da ne more zagotoviti vseh potrebnih
sredstev za realizacijo razpisanih del. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Grosuplje

Ob-35339
1. Naročnik: Živinorejsko veterinarski

zavod za Pomurje, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota; tel. 02/394-10;
faks 02/214-91, davčna št. 69697205.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Štefana Kovača 40,
Murska Sobota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del z
ocenjeno vrednostjo:

– sklop 1: adaptacija učne dvorane s
pripadajočimi prostori, z ocenjeno vre-
dnostjo 11,000.000 SIT;

– sklop 2: renoviranje prostorov
upravne stavbe, z ocenjeno vrednostjo
2,500.000 SIT;

– sklop 3: oprema, z ocenjeno vre-
dnostjo 6,500.000 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: ponudnik se lahko potegu-
je tudi za del razpisanega naročila po zgoraj
navedenih sklopih. Naročnik si pridržuje pra-
vico soodločati pri izbiri podizvajalcev.

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

ali nesprejemljivost variant: upoštevane bo-
do ponudbe na podlagi popisa iz original-
nega teksta in ostalih razpisnih pogojev iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: predvideni pričetek del je
16. oktober; predviden zaključek del je
30. november 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
upravi zavoda (Janko Slavič).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT. Nakazilo na ŽR
51900-601-11298.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Živinorejsko veterinarski
zavod za Pomurje, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena z napisom “Javni
razpis, Ponudba – ne odpiraj“. Na kuverti
mara biti napisan popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 11. uri, na upravi zavoda.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: menica v znesku 5% po-
nudbene vrednosti.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila po mesečnih situacijah v roku
30 dni od dneva izstavitve 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: v
skladu z določili razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko po-
nudbo umakne do začetka odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: ponudbena cena in
kvaliteta.

16. Morebitne druge informacije: pri na-
ročniku.

17., 18.
Živinorejsko veterinarski

zavod za Pomurje
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 482/2000 Ob-35087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 0601/279-86.

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 prevozov šo-
loobveznih otrok za potrebe javnih za-
vodov v Občini Trbovlje za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.

Ocenjena vrednost naročila:
111,000.000 SIT (37,000.000 SIT letno).

4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
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 ni rezervirana
za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje
vse razpisane pogoje in je registriran za
opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98,
7/99, 65/99), pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99), pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil (Ur. l. RS, št. 12/96), na-
vodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s kate-
rimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svo-
jih obveznosti v postopkih javnega naroča-
nja (Ur. l. RS, št. 43/00), zakon o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko da ponudbo
za posamezno relacijo, za sklop relacij ali
za vse relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi varianto po razpisni dokumentaciji, po-
leg lahko predlaga tudi svojo varianto.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka šol-
ski pouk; v času od 1. 9. 2000 do 30. 6.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trbovlje, Oddelek za javne finance in
proračun ter družbene in gospodarske de-
javnosti, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (Bran-
ko Krevl – tel. 0601/279-33).

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

tacijo je možno zahtevati do datuma, ki velja
za predložitev ponudb.

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

bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti 31. dan po objavi tega ponovlje-
nega javnega razpisa, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, stalna strokovna komisija
za vodenje postopkov javnih naročil.

Zapečatene kuverte morajo biti oprem-
ljene z naslovom ponudnika in s pripisom:
“Ponudba za prevoze šoloobveznih otrok –
ne odpiraj” ter številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS, na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po
preteku roka za predložitev ponudb, ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, Trbovlje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila je 30
dni po prejemu potrjenega računa s strani
naročnika, cene šolskih prevozov se dolo-
čijo s pogodbo in se spreminjajo z aneksom
k pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od poteka
roka za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), kvaliteta (30%), reference (10%) in
druge ugodnosti (10%). Uporaba meril je
podrobneje določena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Trbovlje, Oddelek za javne finance in
proračun ter družbene in gospodarske de-
javnosti, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (Bran-
ko Krevl – tel. 0601/279-33). Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Trbovlje

Št. 020-139/00 Ob-35174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, 1000
Ljubljana, Dunajska 48, faks
01/478-74-19.

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: vzpostavitev Eurowater-
neta v Sloveniji.

Ocenjena vrednost naročila: 7,600.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in v sodelovanju

z državnimi inštitucijami, kot je razvidno iz
projektne naloge.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.

32/93 in 1/96);
– strategija za približevanje k EU (jan.

1998) in državni program za prevzem prav-
nega reda EU za l. 1998 in srednjeročni
program od l.1999 do 2002:

– horizontala: direktive, decisions ali
regulations o prostem dostopu do informa-
cij, o poročanju in o sodelovanju z EEA,

– voda: okvirna direktiva za vode
(WFD), nitratna direktiva in direktiva za od-
padne vode,

– zrak: SO2 in NOx direktivi;
– nacionalni program varstva okolja:

– področje vodnega okolja: VO1-VO4
za segmente: priprave politike varstva voda,
predpisa o državnem monitoringu, izdelave
programa interventnih ukrepov za zaustavi-
tev ogrožanja podtalnic in drugih pomem-
bnih virov za oskrbo z vodo, zagotavljanja
rednega informiranja javnosti o stanju vo-
dnega okolja (str. 38 in 39),

– področje varstvo zraka in podneb-
ja: v tistih ukrepih, ki se nanašajo na one-
snaženje žveplovih in dušikovih spojin, ka-
tere prispevajo k problemu zakisljevanja,

– priprava sistema kazalcev za sprem-
ljanje uveljavljanja trajnostnega razvoja v
skladu z Agendo 21 in NPVO (str. 83),

– sprejem predpisa ISVO (str. 85),
– redna poročila o stanju okolja na 3

leta (str. 85),
– vzpostavitev slovenskega centra EI-

ONET (str. 85),
– vzpostavitev in vzdrževanje ISVO

(str. 85),
– zagotavljanje informacij o okolju (str.

92);
– konvencije:

– UN ECE CLRTAP protocoli (duši-
kov, žveplov),

– Helsinška konvencija,
– Podonavska konvencija,
– Archuška konvencija,
– Bilateralne komisije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik ne more kandidira-
ti za posamezni del razpisanega dela, ker je
naloga celovita.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 2,5
meseca po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Mani Šefran, II. nadstro-
pje, tel. 01/478-73-20.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vloži-
šče, II.nadstropje, tel. 01/478-73-20.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 10. uri, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Uprava za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, velika sejna
soba, IV. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 15 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: niso
zahtevana.

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 storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Zaradi
interdisciplinarnega značaja naloge je po-
trebno predložiti pogodbo o skupnem na-
stopanju (navodila ponudnikom za izdelavo
ponudbe, točka 11/13).

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 10. 2000
(datum predložitve ponudbe iz 10. točke te
objave).

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, maks. 20 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 9 točk,

– ponudbena cena, maks. 10 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 3 točke,
– ustrezna tehnična opremljenost in ugo-

dnosti prijavitelja, maks. 8 točk,
– razpolaganje z ustrezno dokumentaci-

jo, maks. 3 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu Vojkova
1a, pri Barbari Bernard, tel. 01/478-44-23.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 40000-3/00 Ob-35191
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178
40 52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: vzpostavitev 100Mb/s in-
formacijskega sistema.

Ocenjena vrednost naročila: 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu naročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodi-
la so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila dva
meseca in tri tedne po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljublja-
na, Vojkova 1b, Mateja Galič, soba št.P08,
pritličje, tel. 01/478 44 51.

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

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

bno predložiti ponudbo: 9. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 01/478 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 10. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, sejna
soba, I. nadstropje .

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik financi-
ra razpisana dela v celoti iz sredstev prora-
čuna RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik - posamez-

nik, registriran v RS oz. vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma drugo) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registri-
ran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 9. 10. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21.člen ZJN):
– ponudbena cena, maks. 65 točk,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 20 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :
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– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika je Mateja
Galič, tel. (01) 478-44-51.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 225/00 Ob-35215
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanske

tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I,
Ljubjana, tel. 300-12-00, faks 132-71-71.

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

3. Kraj izvedbe del: Tržnica Center, Vo-
dnikov trg, Ljubljana.

4. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: fizično varovanje objek-
tov in inventarja na tržnici Center:

– stojnice na Vodnikovem trgu, Dolničar-
jevi ulici in Pogačarjevem trgu,

– Plečnikove arkade na Adamič Lundro-
vem nabrežju,

– poslovni in skladiščni prostori na Vo-
dnikovem trgu,

– skladiščni prostori v Mahrovi hiši.
Orientacijska vrednost storitev fizičnega

varovanja znaša 5,500.000 SIT.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje 14 mese-
cev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopitarjeva ul. 2/I, soba 12, kontak-
tna oseba Hine Mavsar.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR št.
50100-601-131251, JP Ljubljanske tržni-
ce, d.o.o., z namenom nakazila: »pristojbi-
na za razpis izvedbe varovanja na tržnici
Center v Ljubljani«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 10. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2000 ob 13. uri, Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopi-
tarjeva 2/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
2% od razpisne vrednosti del nepreklicna
bančna garancija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: cena 30%, reference
70%.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 90315-21/2000-2 Ob-35216
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks: 061/478-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: naročilo obsega naslednje
naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-29,
2,300.000 SIT,

3.2. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-30,
1,500.000 SIT,

3.3. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-31,
2,400.000 SIT,

3.4. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-32,
2,500.000 SIT,

3.5. Usklajevanje podatkov in dovzdr-
ževanje DKN - območje 2000-33,
2,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih naročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega 5 nalog, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti imena in strokovne kva-
lifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kon-
taktna oseba: Nives Jurcan, soba P24, tel.
061/478-49-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje:
cena enega izvoda razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT - ŽR: 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 9. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, soba P24.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 9. 2000 ob 10. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pri-
tličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v primeru, da seštevek okvirnih vrednosti
posameznih nalog za katere se prijavlja po-
nudnik presega 5,000.000 SIT mora ponu-
dnik za zavarovanje resnosti ponudbe izro-
čiti naročniku bianco menico v višini 5 % od
okvirne vrednosti javnega naročila skupaj z
pooblastilom za njeno izpolnitev - veljavnost
do 10. 11. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 9. 2000
do 8. ure.

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

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Za ponudnike, ki želijo izvajati prvič to

vrsto naloge (velja za vse naloge) za naroč-
nika, je izločitveni kriterij nepravilno izdelan
test. Test se izdela v skladu s tehničnimi
pogoji (za posamezno vrsto naloge), ki so v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - prva objava.
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20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 1143 Ob-35229
1. Naročnik,poštni naslov, št. telefaksa:

Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik,
064/469-442.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dobava in montaža dvi-
gala v ocenjeni vrednosti 33,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik – KO-
PA, Golnik 36, 4204 Golnik.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da, ponudniki morajo predložiti dokazi-
la o registraciji in izpolnjevanju pogojev za
opravljanje navedene dejavnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
imena osebja in strokovne kvalifikacije mo-
rajo biti navedene.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ne.

7. (a) , (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek predvidoma
začetka novembra 2000, zaključek predvi-
doma do 15. januarja 2001.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik – KOPA, Golnik 36, 4204
Golnik, Javna naročila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27.9. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):10.000
SIT, z gotovino neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni bolnišnice ali pre-
dložiti dokazilo o virmanskem nakazilu na
ŽR številka 51500-603-34158 in sporočiti
davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 9. 10. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok
od datuma prejema računa, ostali pogoji so
določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Zahtevana pravna oblika , ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec po-
sla: samostojni izvajalec v sodelovanju s po-
dizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse zahteve naročnika so določene v razpi-
sni dokumentaciji v točki 3.2 Navodil ponu-
dnikom in dodatku k navodilom ponudni-
kom.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
1-5 točk, ekonomičnost delovanja dvigala
(1-5 točk), čas izvedbe del (1-3 točke).

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo interesentov.

19., 20.
Bolnišnica Golnik

Ob-35237
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija za železniški promet, Maribor, Kopi-
tarjeva 5, faks 02/234-14-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba svetovanja in stro-
kovnega nadzorstva nad deli na nasled-
njih lokacijah:

a) pri izvedbi rekonstrukcije izogibališča
Ivanjkovci 1. faza,

b) pri izvedbi rekonstrukcije postaje Lju-
tomer,

c) pri izvedbi rekonstrukcije Žerovinske-
ga klanca od km 13+500 do km 15+000.

Ocenjena vrednost del je: 55,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: proga Ormož–Murska
Sobota.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: potrebna je:

– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije železniškega

prometa,
– poznavanje projektiranja in gradnje

prog,
– poznavanje zakona o graditvi objek-

tov,
– poznavanje poslov inženirja v skladu z

načeli FIDIC.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z navodili ponudnikom za izdelavo ponud-
be.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 10 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Langusova 4,
1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Breda
Križnar, tel. 061/178-82-02, faks
061/178-81-46.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 10. 2000
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do 17. 10. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 10. 2000
ob 10. uri, v Ministrstvu za promet in zveze
(sejna soba/V. nadstropje), Ljubljana, Lan-
gusova 4.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
za izvedbo nadzora priložena bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene razpisane vre-
dnosti in mora veljati 120 dni od javnega
odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna RS in navodili
o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

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

vplivnost v %
– tehnični del (utež 40%):
– ustreznost predloženega

delovnega programa 40
– izobrazbena struktura vsega

kadra, predvidenega za izvedbo
storitev 20

– splošne izkušnje 10
– reference na podobnih objektih 30
– finančni del (utež 60):
– višina ponudbene cene,

glede na najnižjo vrednost
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu, pri Marjanu Zaletelj, univ. dipl.
inž. gradb., tel. +386-68-29-83-950,
041/741-796, faks +386-68-29-83-810.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija za železniški promet

Maribor
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Št. 8161/2498/2000 Ob-35296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-23-12.

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 SDH.

Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: SDH omrežje Elek-
tro-Slovenije, d.o.o.

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 je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva uspo-
sobljenost izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi ce-
lovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 30. 10. 2000 do
20. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu Sek-
torja za teleinformatiko, IV. nadstropje, Irma
Bizjak, tel. 174-23-12, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 10. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C5, prevzemnica Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 13. uri, pri naročniku,
sejna soba B/IV. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od skupne ponujene vrednosti, traja-
nje veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval po dobavah in po opravljenih stori-
tvah. Avansnih plačil ni predvidenih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-

dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa med njimi.

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:
naročnik bo moral predložiti naslednje do-
kumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izpolnjen obrazec “Ponudba”;
– izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila;
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu oziroma za samostojne podjetnike pri-
glasitveni list (datum izdaje listine in njene
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni);

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni);

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

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov v obdobju zad-
njih šestih mesecev in drugih dajatev (da-
tum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni);

– fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DV;

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

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da:

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

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

– reference in usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naro-
čila;

– reference dobavitelja SDH opreme;
– reference za montažo SDH opreme;
– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne

in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo;

– ponudnik naj navede specializirano
opremo, ki bo uporabljena za izvedbo pred-
meta naročila;

– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije;

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika;

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna;

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku;

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju;

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti;

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca;

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami;

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

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6. členom odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabni-
kov, Ur. l. RS, št. 71/99 in 78/99). Kolikor
se datum oddaje ponudbe ne bo skladal z
datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v
mnenju pooblaščenega revizorja, bomo ta-
ko ponudbo kot nepopolno izločili;

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 1. 2001.

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

– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– rok izvedbe (5%),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo SDH opreme za Elektrogospodarstvo
Slovenije (6%),

– pozitivne reference izvajalca montaže
SDH opreme Elektrogospodarstvo Sloveni-
je (10%),

– tehnična ustreznost in garancijska do-
ba za opremo in dela (12%),

– skladnost ponudbe dokumentacije z
razpisno dokumentacijo (2%).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika za dodatne informa-
cije je Miloš Ljubič, tel. 061/174-32-23 in
Boris Lagler, tel. 061/174-32-29, faks
061/174-32-22.

19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 011-04-8/00 Ob-35293
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: idejna študija
variant obvozne ceste mesta Ljutomer.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: H, G in R ceste.
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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: 2. 10. 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
idejno študijo variant obvozne ceste mesta
Ljutomer.“ - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma 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:
1.Obrazložitev študije, metodologi-

ja, opis študije in pričakovani rezultati 0-35,
2. Kvalificiranost izvajalca 0-20,
3. Dosedanje izkušnje naročnika s

ponudnikom 0-15,
4. Vrednost ponudbe 0-20,
5. Rok izdelave 0-10.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

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

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

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-35297
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava in do-
bava cestnih smernikov za potrebe in-
terventne zamenjave na državnih cestah
v RS.

Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RS – H,G in R ceste.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso 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 12 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

(a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana,
Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336, faks
178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 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
izdelavo in dobavo cestnih smernikov za po-
trebe interventne zamenjave na državnih ce-
stah v RS.“ - B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 10.
2000 ob 9. uri na naslovu: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet in zveze - Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Trža-
ška 19, velika sejna soba I. nadstropje.

11. 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.

12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

13. 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.

14. 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).

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

16. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena

17. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

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

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

18., 19.
Direkcija RS za ceste
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Št. 344-01/00-5 Ob-35316
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: redno vzdrževanje ter
opravljanje zimske službe na lokalnih
cestah na območju Občine Logatec.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Loga-
tec – po seznamu lokalnih cest.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izpolnjevanje delovnih in tehnič-
nih pogojev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pra-
vilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih ce-
stah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98) in odlok o občin-
skih cestah (LN, št. 7/99).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 11. 2000 do 31.
10. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Lo-
gatec, I. nadstropje, soba št. 20.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT se plača z vir-
manom na ŽR Občine Logatec št.
50110-630-810342.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 10. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, 1370 Logatec.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Občina
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v sejni
sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po pogodbi.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od oddaje
ponudbe.

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

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Logatec

Št. 420/2000 Ob-35331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
01/252-38-85.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: svetovalni inženiring za
vodenje postopkov in pridobivanje do-
kumentacije za prenovo objekta SNG
Drama Ljubljana.

Ocenjena vrednost naročila je 5,5 milijo-
nov SIT. Zgornja meja je 10 milijonov SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te

storitve z zakonom in predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov ter drugi zakoni,
predpisi in upravne določbe povezani z in-
vesticijami in gradnjami.

(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: ne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek jeseni 2000;
trajanje okvirno 2 leti.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Lidiji Toroš, tel.
01/252-14-62.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. do 29. 9.
2000 vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo je potrebno vna-
prej naročiti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50100-603-56416.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: tajništvo, SNG Drama, Er-
javčeva 1, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za svetovalni inženiring”.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
9. 10. 2000, sedež naročnika, sejna soba
št. 409, ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 43/00.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogod-
be.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od skrajnega
roka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 21. členom ZJN. Merila so:
lastnosti in obseg ponujene storitve; sku-
pna cena; v razmerju 1:1.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
SNG Drama Ljubljana

Št. 309/1 Ob-35338
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje revizijskih del na
stacionarnih baterijah, usmerniških in
razsmerniških napravah za dobo 3 let.

Navedba, ali se izvajalec lahko poteguje
za izdelavo samo dela zahtevane storitve,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
mora predložiti ponudbo v celoti.

Ocenjena vrednost naročila je:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Elektro Pri-
morske.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: januar-november v po-
sameznem letu.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije na Elektro Primorska, d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica pri Andreji Ko-
košar v komercialnem sektorju med 9. in
11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT, skupaj 11.900 SIT ponudniki poravna-
jo z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, sklic na št. 00 20777
– št. objave v Uradnem listu, s pripisom:
razpisna dokumentacija – izvajanje revizij-
skih del na baterijah.
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10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 23. 10. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d.,
Tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
(komercialni sektor).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 2000
ob 12. uri, v sejni dvorani Elektro Primor-
ska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3 % vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z najugo-
dnejšim ponudnikom za izvajanje revizijskih
del sklenil pogodbo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 23. 10.
2000 od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); ponud-
bena cena v SIT brez DDV, rok plačila, na-
čin plačila, popusti za predčasna plačila,
reference v RS in druge posebne ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik in so za naročnika
pomembne. Podrobnejša uporaba meril je
v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo. Kontaktna oseba je Kovčen-
ko Žorž, tel. 05/339-67-39.

19., 20.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Ob-35388
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 03-89-61-654.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje storitev fizične-
ga in tehničnega varovanja poslovnih
prostorov, ocenjena vrednost naročila:
6,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovna stavba Mestne
občine Velenje – Titov trg1, objekti vrtcev,
objekti šol, Kulturni center Ivan Napotnik,
Otroško igrišče ob Kidričevi cesti.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ni.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v novembru
leta 2000, za dobo enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna služba Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Janja Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 5.
10. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: najkasneje do 6.
10. 2000 do 10.ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2000 ob 10.uri , v sejni sobi št.27,
prvo nadstropje poslovne stavbe MO Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, z veljavnostjo do
21. 11. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 90
dni po prejemu računa, avansi niso možni

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik po
6. 10. 2000,ne more več umakniti ponud-
be.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19.  Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.

Mestna občina Velenje

Ob-35389
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 03-89-61-654.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje storitev čiščenja

poslovnih prostorov, ocenjena vrednost
naročila: 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovna stavba Mestne
občine Velenje – Titov trg1, Prešernova 1,
stavba sodišča, prostori Geodetske uprave
Kopališka 3, Dom borcev.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v novembru
leta 2000, za dobo enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna služba Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Janja Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 4.
10. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: najkasneje do 5.
10. 2000 do 10.ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2000 ob 10.uri , v sejni sobi št.27,
prvo nadstropje poslovne stavbe MO Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, z veljavnostjo do
28. 11. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 90
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik po
5. 10. 2000,ne more več umakniti ponud-
be.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19.  Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.

Mestna občina Velenje
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Št. 414-10/98 Ob-35419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana.

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: zavarovanje avtomobilov
Urada predsednika vlade Republike Slo-
venije po posebni specifikaciji.

Zavarovanje zajema naslednje kombina-
cije:

1. AO,
2. AO PLUS,
3. avtomobilski kasko z 1% odbitno

franšizo od nabavne vrednosti novega avto-
mobila, na dan obračuna škode:

1. kraja vozila in sestavnih delov
brez franšize,

2. razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,

3. poškodbe vozila na parkirišču
brez franšize,

4. zavarovanje dodatne opreme (ra-
dijski sprejemnik, mobitel in prtljaga),

5. nezgode voznika in potnikov za
smrt, invalidnost in dnevna odškodnina.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT/letno.

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene
za dobo 1 leta od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001. Oba datuma sta vključena.

9. (a) Polni naslov službe, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija: Urad
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Dragica Vidovič, tel: 178-14-01,
faks 178-14-13.

(b) Datum, do katerega je možno dvigniti
razpisno dokumentacijo: od 20. 9. do 20.
10. 2000, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad predsednika vlade,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Služba
za ekonomske zadeve, z oznako »ne odpi-
raj – ponudba«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi 109,
na naslovu: Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem od-
piranju ponudb, morajo predložiti pisno po-
oblastilo ponudnikov za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, izplačljiva na

prvi poziv, v višini 10% od ponujenega zne-
ska iz ponudbe za resnost ponudbe z ve-
ljavnostjo, ki mora biti najmanj enaka datu-
mu veljavnosti ponudbe.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvida-
cijskem postopku,

– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
obveznosti za davke, takse in zakonske da-
jatve,

– potrdilo, da vodstveni delavci ponudni-
ka niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

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

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

1. cena (premija) in plačilni pogoji
(plačilo v več obrokih, obrestna mera). Pri
oceni cene (premije) bomo upoštevali ceno
(premijo) brez upoštevanja bonusa ali malu-
sa. Merilo predstavlja 85% skupne ocene.
Prednost ima nižja cena (nižji rang) in več
obrokov z najnižjo obrestno mero pri najve-
čjem številu obrokov,

2. orientacijski čas, potreben za iz-
plačilo škode. Pod časom, potrebnim za
izplačilo škode, razumemo čas v dnevih od
nastanka škode do sklenitve zaključnega
sporazuma. Merilo predstavlja 10% skupne
ocene. Prednost ima krajši čas (nižji rang),

3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za le-
to 1999. Merilo predstavlja 5% skupne oce-
ne. Prednost predstavlja večji obseg reali-
zacije in s tem nižji rang.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno pri vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 10. 11. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Urad predsednika vlade

Št. 414-10/98 Ob-35420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana, faks
178-14-13.

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: zavarovanje poslovnega
letala Urada predsednika Vlade Repu-
blike Slovenije Learjet 35 A, S5-BAA.

Zavarovanje zajema naslednje kombina-
cije:

1. kasko,
2. odgovornost,
3. zavarovanje posadke,
4. zavarovanje potnikov.

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: zakonske podlage: naročilo se objavlja
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
RS (Uradni list RS, št. 9/00), zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in zako-
na o obveznem zavarovanju v prometu (Ura-
dni list RS, št. 70/94 in 29/96).

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene
za dobo 1 leta od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001. Oba datuma sta vključena.

9. (a) Polni naslov službe, pri kateri se
lahko dvigne razpisna dokumentacija: Urad
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Dragica Vidovič, tel. 178-14-01,
faks 178-14-13.

(b) Datum, do katerega je možno dvigniti
razpisno dokumentacijo: od 20. 9. do 20.
10. 2000, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 10. 2000 do
10. ure, na naslov: Urad predsednika vla-
de, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slu-
žba za ekonomske zadeve, z oznako »ne
odpiraj – ponudba«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi 109,
na naslovu: Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem od-
piranju ponudb, morajo predložiti pisno po-
oblastilo ponudnikov za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: nepreklicna
bančna garancija, izplačljiva na prvi poziv, v
višini 10% od ponujenega zneska iz ponud-
be za resnost ponudbe z veljavnostjo, ki
mora biti najmanj enaka datumu veljavnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo zavaroval-
nih premij v čim večjem številu obrokov brez
avansov. Podrobneje so zahteve obrazlože-
ne v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (premija) in plačilni pogoji

(plačilo v več obrokih, obrestna mera). Pri
oceni cene (premije) bomo upoštevali ceno
(premijo) brez upoštevanja bonusa ali malu-
sa. Merilo predstavlja 85% skupne ocene.
Prednost ima nižja cena (nižji rang) in več
obrokov z najnižjo obrestno mero pri najve-
čjem številu obrokov,

2. orientacijski čas, potreben za iz-
plačilo škode. Pod časom, potrebnim za
izplačilo škode, razumemo čas v dnevih od
nastanka škode do sklenitve zaključnega
sporazuma. Merilo predstavlja 10% skupne
ocene. Prednost ima krajši čas (nižji rang),
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3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za le-
to 1999. Merilo predstavlja 5% skupne oce-
ne. Prednost predstavlja večji obseg reali-
zacije in s tem nižji rang.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno pri vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 10. 11. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Urad predsednika vlade

Zbiranje predlogov

Št. 13/1-600-3/00 Ob-35150
1. Ime in naslov naročnika, poštni na-

slov, številka telefaksa: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, 1360 Vrhnika, faks 753-103.

2. Predmet razpisa je upravljanje špor-
tne dvorane v O. Š. A. M. Slomška na
Vrhniki in obsega:

– tržno oddajo (pod pogojem, da se za-
gotovi nemotena uporaba za potrebe špor-
tne vzgoje OŠ Antona Martina Slomška).

Športna dvorana obsega:
– centralni del dvorane, ki je namenjen

športni dejavnosti (rokomet, košarka, od-
bojka, ...). Velikost dvorane omogoča iz-
vedbo mednarodnih tekmovanj. Igrišča
obrobljajo premične tribune, kapacitete ca.
1.000 gledalcev. Svetla višina telovadnice
znaša 7 m. Športna dvorana skupaj meri
1858,08 m2,

– pritličje, ki ga sestavlja: vetrolov, hall
stopnišča, WC za ženske, WC za moške,
čistila, WC za invalide, shramba orodja, pi-
sarna, telovadnica, stopnišče,

– nadstropje, ki ga sestavlja: stopnišče,
prostor za reporterje, pisarna, tribuna, gale-
rija, stopnišče in zračni prostor.

Upravljanje zajema:
– gospodarjenje s športno dvorano,
– oddajanje športne dvorane v uporabo

po tržni ceni pod pogojem, da se zagotovi
nemotena uporaba za potrebe športne vzgo-
je OŠ Antona Martina Slomška,

– skrb za obratovalne stroške,
– skrb za tekoče vzdrževanje dvorane,
– skrb za nemoteno uporabo dvorane

ter optimalno izrabo vsakega uporabnika,
– razdelitev stroškov in izterjevanje pri-

spevkov skladno s sklenjenimi pogodbami,
– skrb za usklajevanje terminov uporabe

dvorane.
Upravljalec bo 30% ugotovljenega do-

bička odvajal na žiro račun Občine Vrhnika
– investicijsko vzdrževanje objektov.

3. Predviden čas izvedbe naročila: pri-
četek s 1. 11. 2000.

Pogodba se sklepa za določen čas, za
dobo 2 let, z možnostjo podaljšanja za ne-
določen čas.

4. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predlog: 27. 9. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti predlog: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1,
1360 Vrhnika, v zaprti kuverti z oznako “ne
odpiraj – predlog za upravljanje s športno
dvorano” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. V levem zgornjem kotu

ali na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

5. Pogoji za prijavo na razpis: na razpisu
lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki
so registrirane za upravljanje s športnimi ob-
jekti.

Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti – dokazilo o registra-
ciji,

– reference in druga dokazila o kakovo-
sti opravljanja storitev,

– okvirni program – vizija trženja športne
dvorane.

Ponudba mora biti popolna, ker bo v
nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

6. Lokacija izvedbe: Občina Vrhnika.
7. Merila za ocenjevanje predloga so:
– vizija trženja športne dvorane (50%),
– strokovna usposobljenost in doseda-

nje izkušnje ponudnika (30%),
– morebitne druge ugodnosti in ustrez-

nost ponujenega predloga (20%).
Prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji,

ki imajo izkušnje z upravljanjem športnih
dvoran ali objektov.

Občina Vrhnika si pridržuje pravico, da z
nobenim izmed ponudnikov ne sklene po-
godbe o upravljanju.

Občina Vrhnika

Št. 020-131/00 Ob-35288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, 1000
Ljubljana, Dunajska 48, faks 061/
178-74-19, Petrol, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 50, 1527 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba dokončne sana-
cije zgornjega sloja odpadne emulzije
in vseh plavajočih odpadkov v deponiji
gudrona v Pesniškem dvoru.

Orientacijska vrednost razpisanih del je
ocenjena na: 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na lo-
kaciji deponije gudrona v Pesniškem Dvo-
ru.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naci-
onalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št.
83/99), strateške usmeritve ravnanja z od-
padki (1996), državni program za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002, za-
kon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96) ter relevantni predpisi s področja rav-
nanja z odpadki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodi-
la so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora kandidirati za
izvedbo razpisanih del v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: storitev mora biti oprav-
ljena v 2 mesecih.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Mani Šefran, II. nadstro-
pje, tel. 061/178-73-20.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vloži-
šče, II.nadstropje, tel. 061/178-73-20.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 12. uri, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48,
soba št. 34, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 10 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: ban-
čne garancije niso zahtevane.

13. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje razpi-
sanih del 70% iz sredstev proračuna RS.
Poravnava plačila v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnika bosta za posamez-
no razpisano nalogo sklepala pogodbo sa-
mo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 10. 2000
(datum predložitve ponudbe iz 10. točke te
objave).

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

– predstavitev ponudbenih del in stori-
tev, maks. 10 točk,

– opis ponudbenih del in storitev, kvali-
teta ponudbene tehnologije, maks. 50 točk,

– vpliv na okolje med izvedbo sanacije in
po sanaciji, maks. 30 točk,

– predstavitev ponudnika, maks. 20
točk,

– nadaljevanje preteklih del, maks. 5
točk,

– dosedanje izkušnje naročnikov s po-
nudnikom, maks. 15 točk,

– roki izvedbe dokončne sanacije, maks.
30 točk,

– cena ponudbe, skladno z določili 59.
člena ZJN.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
kov; kontaktna oseba naročnikov: Dušan
Marc, tel. 061/178-73-06 in Matjaž Zale-
tel, tel. 061/17-14-297.

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Razveljavitev

Št. 169/7 Ob-35098
Komunala Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4,

5280 Idrija, telefaks 05/37-72-237, razve-
ljavlja objavo glavnih podatkov o izidu razpi-
sa za dobavo smetarskega vozila, objavlje-
no v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 1. 9.
2000, Ob-34616. Objavo razveljavljamo za-
radi zahtevka za revizijo postopka oddaje
javnega naročila.

Komunala, d.o.o., Idrija

Popravek
Št. 1479 Ob-35194

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za dobavo FT-IR spektrometra Univerze v
Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko te-
hnologijo, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 71-72/00, Ob-33730, se spremeni:

– 5. točka, v kateri se na začetku pred
alineami doda besedilo: FT-IR spektrome-
ter (1 kos), z naslednjimi sestavinami:

– 6.(b) točka, ki pravilno glasi:
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: FT-IR spektrometer (1 kos),
z naslednjimi sestavinami:

– opremo pod A: FT-IR spektrometer
(osnovna aparatura), za ceno
6,512.774,80 SIT, vključno z DDV,

– opremo pod B: računalnik in tiskal-
nik za ceno 451.010 SIT, vključno z DDV,

– opremo pod D: nastavek za sne-
manje praškastih snovi (diffuse reflectance
accessory) za ceno 541.926 SIT, vključ-
no z DDV,

– pogodbena vrednost v 7. točki, ki je
7,505.710,80 SIT, vključno z DDV.

– 10. točka, ki pravilno glasi:
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

FT-IR spektrometer (1 kos), z naslednjimi
sestavinami:

– za opremo pod A: 6,728.881,47
SIT, 5,852.400 SIT,

– za opremo pod B: 451.010 SIT,
346.066,28 SIT,

– za opremo pod C: 2,899.055,15
SIT, 2,000.000 SIT,

– za opremo pod D: 773.994,05
SIT, 541.926 SIT, vse vključno z DDV.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Popravek

Št. 91/00 Ob-35333
V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa

za plakate, zapisnike, diplome, nalepke, pi-
semske ovojnice, pisarniški papir, pisarni-
ške bloke, papirnate vrečke, zloženke, knji-
žice, knjige, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34941,
Št. 88/00, se v 10. točki najnižja cena pod
alineo K pravilno glasi:

K) 1,400.000 SIT.
Zavod za šport Slovenije

Št. 07/00-01 Ob-35077
1. Naročnik: Javni zavod Republike Slo-

venije za varstvo kulturne dediščine, Can-
karjeva 4/II, p. p. 1571, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): zbiranje ponudb št.
PNO.IT-ZVKDS-00/1 od vseh usposoblje-
nih dobaviteljev (27 podjetij) po razpisu
PNO.IT-2000.

3. Datum izbire: 4. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik (dobavitelj) je
cenovno in rokovno najugodnejši ponudnik,
ima referenčno poslovanje in dosega najvi-
šje točkovanje po razpisnih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PCX computers, d.o.o.,
Stegne 15, SI-1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti:
– osebni računalnik 5 kosov,
– grafična postaja 12 kosov,
– prenosni računalnik 1 kos,
– zmogljiv prenosni računalnik 1 kos,
– laserski tiskalnik 2 kosa.

7. Pogodbena vrednost javnega naroči-
la: 15,507.723 SIT.

8.
9. Število povabljenih podjetij 27, število

prejetih ponudb 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,116.653 SIT, 15,480.200 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire dobavitelja: na-
ročnik je prvi poziv za zbiranje ponudb po-
slal vsem 27 podjetjem že 24. julija 2000 in
določil rok za sprejem ponudb 10. avgusta
2000. Komisija se je prvič sestala 11. av-
gusta, ugotovila, da sta prispeli le 2 ponud-
bi, ju ni odprla, temveč določila podaljšanje
roka do 31. avgusta 2000. O tem je obve-
stila vseh 27 podjetij. Ponovno se je komisi-
ja sestala 1. septembra, ugotovila, da sta
prispeli le ponudbi kot v prvem roku in novih
ponudb ni bilo. Komisija je opravila delo in
izbrala najugodnejšega ponudnika.

12., 13., 14.
Javni zavod Republike Slovenije

za varstvo kulturne dediščine

Št. 1469 Ob-35099
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji: ponudbena
cena, tehnične karakteristike ponujene
opreme, plačilni pogoji, dobavni rok, garan-
cije, kompatibilnost z obstoječo opremo,
servis in vzdrževanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cemax Trade, Podjetje za
zunanjo trgovino, d.o.o., Jamnikarjeva 6/A,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: avtomatski rentgenski di-
fraktometer s CCD detektorjem za mo-
nokristal.

7. Pogodbena vrednost: 57,865.675
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,919.426,50 SIT, 50,366.665,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31951.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Št. 1142 Ob-35101
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 18. 8. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena (1–5 točk), plačilni pogoje
(0–5 točk), reference (1–2 točki), garancij-
ska doba (1–3 točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, 1511 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:  dobava respiratorja za in-
tenzivni oddelek.

7. Pogodbena vrednost: 6,040.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,040.000 SIT, 4,525.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-33067.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 113/2000 Ob-35139
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, tehnološka
ustreznost, gradbena ustreznost, lokacija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje Servis, Partizanska
cesta 12, Velenje.

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

bno dobaviti: poslovni prostor v Lendavi,
Kranjčeva 10, v skupni velikosti 672 m2.

7. Pogodbena vrednost: 72,086.784
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 107.272 SIT/m2, 87.000 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28223.

Javni zavod
RTV Slovenija

Št. 640-02-20/2000 Ob-35147
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, faks
07/306-11-30.

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

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena,

finančna usposobljenost, daljša garancija na
kakovost izvršenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Klepec & Prokum, d.o.o.,
Trata IX/3, 1330 Kočevje.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Loka Črnomelj,
Kidričeva 18, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobavitelj je dolžan dobavi-
ti in montirati opremo za OŠ Loka Črno-
melj po popisu opreme, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 27,663.453,28
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,754.808 SIT in 27,663.453,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33406.

Občina Črnomelj

Ob-35184
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga javno

podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 31. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena ter njih ponderji:

Merilo: Ponder:
Tehnično-tehnološka
ustreznost 35
Reference 20
Cena in plačilni pogoji 15
Reklamacijski in garancijski
pogoji 15
Dobavni pogoji 10
Ostale ugodnosti 5.
Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno

od 0 do 10 na osnovi primerjave vseh ve-
ljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko
tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element
med različnimi ponudniki enakovreden.

Pri ocenjevanju je komisija upoštevala
ponudbeno gradivo in poznane reference
ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

JN1: rezervni deli za komunalna to-
vorna vozila TAM

1. Panadria d.o.o. Ljubljana,
2. GOM Trans d.o.o. Maribor,
3. GOM Avto d.o.o. Maribor,
4. FAS-TGS d.o.o. Maribor,
5. Trgoavto d.d. Koper,
6. Petovia avto d.d. Ptuj,
7. Avantage d.o.o. Maribor,
JN2: rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila Mercedes-Fap
1. Panadria d.o.o. Ljubljana,
2. GOM Trans d.o.o. Maribor,
3. GOM Avto d.o.o. Maribor,
4. FAS-TGS d.o.o. Maribor,
5. Trgoavto d.d. Koper,
6. Autocommerce d.o.o. Maribor,
7. Petovia avto d.d. Ptuj,
8. Car avto Petrič Mirko s.p. Lovrenc

na Pohorju,
9. Avantage d.o.o. Maribor.
JN3: rezervni deli za komunalna to-

vorna vozila Iveco
1. GOM Trans d.o.o. Maribor,
2. GOM Avto d.o.o. Maribor,
3. FAS-TGS d.o.o. Maribor,
4. Trgoavto d.d. Koper,
5. Dumida d.o.o. Lenart,
6. Petovia avto d.d. Ptuj,
7. Car Avto Petrič Mirko s.p. Lovrenc

na Pohorju,
8. Avantage d.o.o. Maribor.

JN4: rezervni deli za komunalna to-
vorna vozila Moro

1. GOM Trans d.o.o. Maribor,
2. GOM Avto d.o.o. Maribor,
3. FAS-TGS d.o.o. Maribor,
4. Car Avto Petrič Mirko s.p. Lovrenc

na Pohorju.
JN5: avtoplašči za komunalna tovor-

na vozila
1. Panadria d.o.o. Ljubljana,
2. GOM Trans d.o.o. Maribor,
3. GOM Avto d.o.o. Maribor,
4. FAS-TGS d.o.o. Maribor,
5. Trgoavto d.d. Koper,
6. Štajerski Avto Dom d.o.o. Maribor,
7. Petovia Avto d.d. Ptuj,
8. Avantage d.o.o. Maribor,
9. Astra tehnična trgovina d.d. Ljub-

ljana,
10. Chemo d.d. Ljubljana,
11. Petrol d.d. Ljubljana,
12. Alpetour Bandag d.d. Škofja Lo-

ka.
JN6: osebna zaščitna sredstva
1. Trgoavto d.d. Koper,
2. Dravinjski dom d.d. Slovenske Ko-

njice,
3. Mercator zaščita d.o.o. Ptuj,
4. Astra tehnična trgovina d.d. Ljub-

ljana,
5. Stik d.o.o. Ptuj,
6. Chemo d.d. Ljubljana,
7. Sanolabor d.d. Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco.
naslov naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: rezervni deli in avtoplašči
za komunalna tovorna vozila ter osebna
zaščitna sredstva po razpisni dokumen-
taciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijske
vrednosti za posamezna javna naročila so
sledeče:

1. rezervni deli za komunalna tovorna
vozila TAM ca. 45,000.000 SIT,

2. rezervni deli za komunalna tovorna
vozila Mercedes-Fap ca. 27,000.000 SIT,

3. rezervni deli za komunalna tovorna
vozila IVECO ca. 8,000.000 SIT,

4. rezervni deli za komunalna tovorna
vozila MORO ca. 7,000.000 SIT,

5. avtoplašči za komunalna tovorna
vozila ca. 9,000.000 SIT,

6. osebna zaščitna sredstva ca.
6,500.000 SIT.

8. Vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: na razpis so
prispele ponudbe 19 ponudnikov, ki so vse-
bovale eno ali več javnih naročil, in sicer je
bilo skupno ponujenih:

1. 7 ponudb za dobavo rezervnih de-
lov za komunalna tovorna vozila Tam,

2. 9 ponudb za dobavo rezervnih de-
lov za komunalna tovorna vozila Merce-
des-Fap,

3. 8 ponudb za dobavo rezervnih de-
lov za komunalna tovorna vozila Iveco,

4. 4 ponudbe za dobavo rezervnih
delov za komunalna tovorna vozila Moro,

5. 12 ponudb za dobavo avtoplaščev
za komunalna tovorna vozila,

6. 7 ponudb za dobavo osebnih za-
ščitnih sredstev.
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10., 11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30622.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 4.4.1.1.4774/00 Ob-35193
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodna cena,
reference, rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Belmet, d.o.o., Prušnikova
95, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Sekcija za elektroe-
nergetiko, Tivolska 41, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  700 kom sponk za vozno
mrežo.

7. Pogodbena vrednost: 1,959.573 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,357.109 SIT, 1,959.573 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbor
je samo za štiri pozicije. Za ostale pozicije
se razpis ponovi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne  7. 7. 2000, Ob-31532.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 404-08-159/2000 Ob-35218
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo je bilo od-
dano z izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena artikla – utež 0,50; kako-
vost vzorca- utež 0,25; reference – utež
0,1; tehnično tehnološka opremljenost –
0,05 utež; urejenost službe kakovosti –
0,05 utež; dobavni rok za leto 2000 – utež
0,05.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Mercator zaščita d.o.o., Rogozniška
cesta 14, 2250 Ptuj – hlače,

– Deloza d.d., Cesta zmage 7, 1410
Zagorje ob Savi – srajce,

– Konfekcija Mont d.d., Kozje 8, 3260
Kozje – vetrovke,

– Beti konfekcija Črnomelj d.o.o., Ulica
21. oktobra 13, 8340 Črnomelj – trikotaža,

– Prevent Mislinja d.o.o., Gozdarska c.
38, 2382 Mislinja – pokrivala, brezrokavnik
odsevni, rutka zelena, prevleka za čelado,

– Triglav konfekcija d.d., Savska cesta
34, 4000 Kranj – žepni robci.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: hlače 19460 kosov, srajce
15500 kosov, vetrovke 2720 kosov, po-
krivala 4230 kosov, trikotaža17120 ko-
sov, robec žepni 30000 kosov, brezro-
kavnik odsevni 40 kosov, rutka zelena
500 kosov, prevleka za čelado 300 ko-
sov.

7. Pogodbena vrednost: hlače:
44,845.745 SIT, srajce: 33,579.182 SIT,
vetrovke: 24,609.200 SIT, trikotaža:
19,015.010 SIT, pokrivala, brezrokavnik
odsevni, rutka zelena, prevleka za čelado:
4,022.200 SIT, robec žepni: 4,355.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: hlače 78,679.015,80 SIT; 38,464.402
SIT, srajce 50,116.850 SIT; 31,475.262
SIT, vetrovke 33,315.087,68 SIT;
20,330.340,80 SIT, trikotaža 24,342.640
SIT; 19,015.010 SIT, pokrivala 3,376.506
SIT (ena ponudba), brezrokavnik odsevni,
rutka zelena, prevleka za čelado 4,355.400
SIT (ena ponudba), robci žepni 645.694
SIT (ena ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-160/2000 Ob-35219
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo je bilo od-
dano z izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena artikla – utež 0,50; kako-
vost vzorca- utež 0,25; reference – utež
0,1; tehnično tehnološka opremljenost –
0,05 utež; urejenost službe kakovosti –
0,05 utež; dobavni rok za leto 2000 – utež
0,05.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Peko tovarna obutve d.d., Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič – ženska obutev,

– Peko tovarna obutve d.d., Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič – moška obutev,

– Alpina d.d., Strojarska ulica 2, 4226
Žiri – vojaški škornji,

– Gojzar d.o.o., Loška cesta 41, 4226
Žiri – vojaški škornji tip Moris,

– Gojzar d.o.o., Loška cesta 41, 4226
Žiri – platneni škornji.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: ženska obutev 364 parov,
moška obutev 1463 parov, vojaški škor-
nji 8112 parov, vojaški škornji tip Moris
100 parov, platneni škornji 100 parov.

7. Pogodbena vrednost: ženska obutev:
2,037.472,70 SIT, moška obutev:
12,191.356 SIT, vojaški škornji:
120,666.000 SIT, vojaški škornji tip Moris:

1,623.160 SIT, platneni škornji: 1,539.265
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be za posamezne skupine: ženska obutev
2,037.472,70 SIT (ena ponudba), moška
obutev 12,191.356 SIT (ena ponudba), vo-
jaški škornji 120,666.000 SIT;
111,881.515,20 SIT, vojaški škornji tip Mo-
ris 1,623.160 SIT (ena ponudba), škornji
platneni 1,539.265 SIT (ena ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Ob-35231
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 21. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenje-
vanju zbral po kombinaciji meril določenih v
razpisni dokumentaciji največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Celje, Cesta
na ostrožno 101, Celje.

6. (a) Kraj dobave: Komunala Koper,
d.o.o. - s.r.l. Avtopark.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  60 kosov 240 lit. zabojni-
kov, 369 kosov 1.100 lit. zabojnikov,
40 kosov 120 lit. zabojnikov in 2.200
kosov 10 lit. plastičnih posod.

7. Pogodbena vrednost: 14,376.600
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: štiri ponud-

be.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,220.610 SIT, 13,928.240 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.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 351-03-3/00 Ob-35304
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca oziroma za nakup enega
službenega stanovanja v skupni izmeri
ca. 35 m2 na območju mesta Ljubljane.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na razpis ni prispela nobena po-
nudba, zato javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 2575/00 Ob-35286
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago.

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: impregnirani drogovi.
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
Skupina 2: izolatorji podporni in zatezni.
Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000

Maribor.
Skupina 3: opornice za podporne izola-

torje.
Izoelektro d.o.o., Tržaška 37 a, 2000

Maribor.
6. a) Kraj dobave: dostava blaga je vna-

prej dogovorjene lokacije:
– posamezno skladišče - nadzorništvo

kupca za blago vseh treh razpisnih skupin.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– drogovi impregnirani 3015 kosov,
– izolatorji podporni in zatezni (10-20

kV) 7470 kosov,
– opornice za podporne izolatorje

(10-20 kV) 5170 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: impregnirani drogovi
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče; s proizvajalcem IMONT v sku-
pni vrednosti 50,077.715 SIT (brez DDV).

Skupina 2: izolatorji podporni in zatezni
Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000

Maribor; s proizvajalcem Cerins (Zsolnay)
Madžarska in Isoelectric Italija v skupni vre-
dnosti 29,397.750 SIT (brez DDV).

Skupina 3: opornice za podporne izola-
torje

Izoelektro d.o.o., Tržaška 37 a, 2000
Maribor; s proizvajalcem Mini Tehno v sku-
pni vrednosti 5,506.000 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: impregnirani drogovi - 4+1,

ki je nepopolna.
Skupina 2: izolatorji podporni in zatezni -

8.
Skupina 3: opornice za podporne izola-

torje - 5 + 1, ki je nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Skupina 1: impregnirani drogovi -

51,131.595 SIT (brez DDV), 50,077.715
SIT (brez DDV).

Skupina 2: izolatorji podporni in zatezni -
43,682.900 SIT (brez DDV), 28,377.020
SIT (brez DDV).

Skupina 3: opornice za podporne izola-
torje - 6,230.400 SIT (brez DDV),
5,556.200 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2578/00 Ob-35287
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: kabelski čevlji in vezni tulci.
Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000

Maribor.
Skupina 2: obesni in spojni material za

nadzemne vode.
Eltez d.o.o., Šlandrova 10, 1000 Ljub-

ljana.
Skupina 3: zaščitne cevi in pribor za ka-

ble.
Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče.
6. a) Kraj dobave: dostava blaga je v

naprej dogovorjene lokacije: dostava obe-
snega in spojnega materiala za nadzemne
vode in kable-blago razpisnih skupin 1 in 2
je v centralno skladišče naročnika v Ljublja-
ni, dostava zaščitne opreme in pribora za
kable-blago razpisne skupine 3 pa dogo-
vorjeno skladišče-nadzorništvo na območju
Elektro Ljubljana d.d., vsakokrat razloženo
in skladno z ustrezno pogodbo.

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

– kabeljski čevlji in vezni tulci 39560
kosov,

– obesni in spojni material za nad-
zemne vode 20370 kosov,

– zaščitne cevi in pribor za kable
85750 kosov.

7. Pogodbena vrednost:
Skupina 1: kabelski čevlji in vezni tulci
Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000

Maribor;
varianta 1 s proizvajalcem Klauke v sku-

pni vrednosti 6,757.523,85 SIT (brez DDV).
Skupina 2: obesni in spojni material za

nadzemne vode

Eltez d.o.o., Šlandrova 10, 1000 Ljub-
ljana; s proizvajalcem Mehanika Trbovlje in
Dalekovod v skupni vrednosti 9,803.555
SIT (brez DDV).

Skupina 3: zaščitne cevi in pribor za ka-
ble

Eltima d.o.o., Šlandrova 8 A, 1231 Ljub-
ljana-Črnuče; s proizvajalcem Kovinoplasti-
ka Piskar v skupni vrednosti 9,897.700 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
– kabeljski čevlji in vezni tulci - 4+12, ki

je nepopolnih,
– obesni in spojni material za nadzemne

vode - 14+1, ki je neveljavna,
– zaščitne cevi in pribor za kable - 10+5,

ki je nepopolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kabelski čevlji in vezni tulci -

15,245.270 SIT (brez DDV), 6,757.523,85
SIT (brez DDV),

– obesni in spojni material za nadzemne
vode - 18,802.670 SIT (brez DDV),
9,803.555 SIT (brez DDV),

– zaščitne cevi in pribor za kable -
12,274.800 SIT (brez DDV), 9,681.300
SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2577/00 Ob-35289
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandrova 8
A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. a) Kraj dobave: dostava blaga je v
naprej dogovorjene lokacije:

– Centralno skladišče kupca v Ljubljani,
Glavarjeva ulica za blago vseh petih razpi-
snih skupin.

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

– končniki kabelski SN (70-300) mm2

850 kpl,
– spojka kabelska SN (35-240) mm2

440 kpl,
– končniki kabelski NN (6-300) mm2

2100 kpl,
– spojka kabelska NN (6-300) mm2

745 kpl,
– samokrčni material 1680 kosov.
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7. Pogodbena vrednost: Eltima d.o.o.,
Šlandrova 8 A, 1231 Ljubljana-Črnuče; s
proizvajalcem RAYCHEM v skupni vredno-
sti 60,817.149,25 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
– končniki kabelski SN (70-300) mm2 -

5+1, ki je neveljavna,
– spojka kabelska SN (35-240) mm2 -

5+1, ki je neveljavna,
– končniki kabelski NN (6-300) mm2 -

4+1, ki je neveljavna,
– spojka kabelska NN (6-300) mm2, -

4+1, ki je neveljavna,
– samokrčni material - 4+1, ki je neve-

ljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– končniki kabelski SN (70-300) mm2 -

26,566.958 SIT (brez DDV), 19,355.800
SIT (brez DDV),

– spojka kabelska SN (35-240) mm2 -
28,802.550 SIT (brez DDV), 16,927.010
SIT (brez DDV),

– končniki kabelski NN (6-300) mm2 -
6,295.784 SIT (brez DDV), 5,761.250 SIT
(brez DDV),

– spojka kabelska NN (6-300) mm2 -
4,091.917,40 SIT (brez DDV), 3,376.050
SIT (brez DDV),

– samokrčni material - 4,489.400 SIT
(brez DDV), 2,353.995 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 51 z dne
9. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 0512/3-308/23-00 Ob-35323
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
brez omejitev za izdelavo in dobavo de-
lov policijskih uniform.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 12. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis je prispelo 8 veljavnih
(pravočasno prispelih in pravilno opremlje-
nih) ponudb. Pri ocenjevanju popolnih po-
nudb je naročnik upošteval vsa merila, po-
dana v razpisni dokumentaciji (cena, kvali-
teta, finančno stanje ponudnika in rok doba-
ve in morebitne instalacije). Za sklope 1, 2,
3 in 6, javni razpis ni uspel, naročnik je
izbral  najugodnejšega ponudnika za sklop
4 (vetrovka s podlogo) in sklop 5 (emblem)
iz razpisne dokumentacije, in sicer:

– za sklop 4 (vetrovka s podlogo): Kon-
fekcija MONT d.d.,

– za sklop 5 (emblem): Part d.o.o.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Konfekcija MONT d.d., (za sklop 4),
– Part d.o.o, (za sklop 5).

6. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 4,217.955 SIT z vključenim davkom

na dodano vrednost (sklop 4),
– 5,845.085,55 SIT z vključenim dav-

kom na dodano vrednost (sklop 5).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): s podizvajalcem izbrana ponudnika ne
nastopata.

9. Število prejetih ponudb: 8:
– za sklop 4 (dve ponudbi),
– za sklop 5 (dve ponudbi).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop 4 (vetrovka s podlogo):

4,217.955 SIT 3,639.377 SIT,
– za sklop 5 (emblem): 6,152.478,50

SIT, 5,845.085,55 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur.l. RS,
št.48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28951.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 206/2000 Ob-35329
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Hrastnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zdra-
vil skupine D:

– za skupino A (material za nego rane,
ostali sanitetni zavojni in šivalni material, raz-
kužila in dezinficienti, ostali medicinsko po-
trošni material) se prizna naslednjim ponu-
dnikom:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6,
Celje,

3. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
4. Mirko+Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
5. Dentacom inženiring, d.o.o., Efen-

kova 61, Velenje;
– za skupino B (laboratorijski material)

se prizna naslednjim pnudnikom:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubjana,
2. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
– za skupino C (zobozdravstveni materi-

al) se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
2. GMS, d.o.o., Pot Josipa Brinarja

14, Hrastnik,
3. Dentalia, d.o.o., Celovška cesta

197, Ljubljana,

4. Prodent Dental medical, d.o.o.,
Jurčkova 69, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Hra-
stnik, Novi dom 11, Hrastnik.

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

– skupina a) material za nego rane, ostali
sanitetni zavojni in šivalni material, razkužila
in dezinficienti, ostali medicinsko potrošni
material – ocenjena letna vrednost
6,000.000 SIT,

– skupina b) laboratorijski material –
ocenjena vrednost 4,500.000 SIT,

– skupina c) zobozdravstveni material –
ocenjena vrednost 2,500.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina a) ocenjena letna vrednost:

6,000.000 SIT,
– skupina b) ocenjena letna vrednost:

4,500.000 SIT,
– skupina c) ocenjena letna vrednost:

2,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) skupina (cene so izražene za 1 kos in

seštete): 184.995,78 SIT, 63.382 SIT,
b) skupina (cene so izražene za 1 kos in

so seštete): 107.911,46 SIT, 43.643,52
SIT,

c) skupina (ocenjena vrednost na letnem
nivoju): 5,444.677,97 SIT, 4,520.481,02
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, št.
163/2000, Ob-32443.

13.
Zdravstveni dom Hrastnik

Št. 8507/00 Ob-35391
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po metodologiji vrednotenja iz
razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: zemljiško katastrska spre-
memba vrste rabe zemljišč pretežno na
območju Upravne enote Kočevje, del pa
v Upravnih enotah Sl. Bistrica, Žalec, No-
vo Mesto, Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 24,532.900
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,860.000 SIT, 24,532.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
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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. 00-346/3 Ob-35140
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pred-

dvor, Dvorski trg 10, Preddvor, faks
04/275-10-20.

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

3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000. Izbrani izvajalec je
najugodnejši ponudnik, določen iz primer-
jalnih analiz, ob upoštevanju vseh elemen-
tov razpisa za izdelavo tehnične dokumen-
tacije in gradnjo čistilne naprave 500 PE.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bio – tehna, d.o.o., Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava tehnične do-
kumentacije in izgradnja čistilne napra-
ve 500 PE v Bašlju.

7. Pogodbena vrednost: 28,551.170
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,243.000 SIT, 24,633.000 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-28226.

Občina Preddvor

Št. 30 Ob-35141
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Dob, 7. avgusta 9, 1233 Dob.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 4. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponudbe, referen-
ce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lavaco, d.o.o., Prušnikova
95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Kidri-
čeve ulice z izgradnjo hodnika za pe-
šce.

7. Pogodbena vrednost: 20,951.321,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,032.751 SIT, 20,951.321,50 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000,
Ob-33885.

Krajevna skupnost Dob

Ob-35189
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za du-

ševno in živčno bolne Hrastovec - Trate,
Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih Goricah.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izboru najugodnejšega ponu-
dnika so bila uporabljena naslednja merila:
ponudbena cena (največ 80 točk), referen-
ce (največ 10 točk) in plačilni pogoji (največ
10 točk). Izbran je bil ponudnik, ki je z vre-
dnotenjem ponudb na način, kot je bil dolo-
čen v razpisni dokumentaciji, dosegel najvi-
šje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GAMS, d.o.o., Pesnica 24,
Pesnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
izgradnji parkirišča v zavodu Trate, za-
vod Trate.

7. Pogodbena vrednost: 12,291.224,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,744.236,24 SIT, 12,291.224,40
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ne.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30587.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec - Trate, Lenart

v Slovenskih Goricah

Št. 101-17/90 Ob-35190
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Izola, d.o.o., Verdijeva 1, Izo-
la.

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

3. 
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: postopek se
je zaključil brez dodelitve naročila. Prispele
ponudbe so imele previsoko ceno in so
močno odstopale od orientacijske vredno-
sti.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija obsto-
ječega poslovnega objekta in ureditev
zunanjih površin v Izoli, Industrijska ce-
sta 8.

7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,064.072,61 SIT, 56,427.400,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31942.

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.,
Izola

Št. 14/2-22 Ob-35195
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vr-

hnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, reference 20%, ga-
rancija 20%, plačilni pogoji 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Strobus d.o.o., Padež 5,
1353 Borovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redna vzdrževalna
dela in investicijska dela na gozdnih ce-
stah na območju Občine Vrhnika za ob-
dobje 2000 do 2002.

7. Pogodbena vrednost: 9,303.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,391.040 SIT, 9,303.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 54 z dne
16. 6. 2000, Ob-30069.

Občina Vrhnika

Št. 319/2000 Ob-35227
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila določena v razpisni doku-
mentaciji: ponudbena cena, plačilni pogoji
in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPI Tehnika, d.o.o., Dol,
Kamence 56, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe, to-
plotna izolacija kolenčnega zidu, pošev-
nega dela strehe in ravnega dela stropa
nad podstrešjem z oblogami, strelovod
na poslovnem objektu, Muzejska ulica 5
v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost: 11,140.994,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,966.853,19 SIT, 11,140.994,40
SIT (vključen DDV).

11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne  11. 8. 2000, št.
276/2000, Ob-33539.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 352-13-26/2000-0800-06 Ob-35302
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija Maribor, Slovenska 40,
Maribor, tel. 02/220 14 18, faks 02/226
551.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Poštrak, d.o.o., Obrežna ul.
1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja fekalne
kanalizacije v Kamnici.

7. Pogodbena vrednost: 22,211.222,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,461.675,60 SIT, 20,334.063,57
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33697.

Mestna občina Maribor

Št. 407-0056/2000 Ob-35232
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Naročnik ni izbral izvajalca, ker je pri-

spela samo ena ponudba.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del - sanacijsko-vzdrževalna dela pri od-
vodnjavanju terena pri Srednji živilski šo-
li Maribor.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32854.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-35241
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: 5. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja protihrupne
zaščite za naselje Kozarje na AC Kozar-
je–Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 123,426.780,13
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 127,972.694,13 SIT, 123,426.780,13
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29552.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-35242
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: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECS TEL, d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba del za klic v
sili na AC Brezovica–Postojna.

7. Pogodbena vrednost: 101,720.295
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 247,822.260 SIT, 101,720.295 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28959.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-35243
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: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis Nizke Gradnje, d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Hoče–Arja vas;
rehabilitacija desne polovice mosta čez
Oplotnico.

7. Pogodbena vrednost: 64,930.620
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,444.388 SIT, 64,930.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32121.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 40501-32/00-34 Ob-35248
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rekon, d.o.o., Vir pri Stični
92, Ivančna Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ceste Selo–
občinska meja z Občino Dol pri Ljublja-
ni.

7. Pogodbena vrednost: v višini zagotov-
ljenih sredstev v proračunu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,842.148 SIT; 54,737.494,90 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000.

Občina Domžale

Št. 40501-22/00-34 Ob-35249
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova ul.
12, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
skozi vas Šentpavel.

7. Pogodbena vrednost: višina zagotov-
ljenih sredstev v proračunu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,148.189,32 SIT; 18,129.551,11
SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000.

Občina Domžale

Št. 40501-12/00-34 Ob-35250
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grasto, d.o.o., Matije Tom-
ca 4, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Vaški poti (Preserje pri Radomljah).

7. Pogodbena vrednost: 13,233.191,57
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,825.540,90 SIT; 13,233.191,57
SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.

Občina Domžale

Št. 40501-23/00-34 Ob-35251
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova ul.
12, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika v
Mačkovcih, Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 10,573.543,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,313.520,50 SIT; 10,420.415 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31552.

Občina Domžale

Št. 40501-17/00-34 Ob-35252
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja povezoval-
nega kolektorja Dob–Krtina.

7. Pogodbena vrednost: 21,670.678
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,804.535,78 SIT; 21,670.678 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31550.

Občina Domžale

Št. 40501-21/00-34 Ob-35253
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 3. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradkom, d.o.o., Brdnikova
50, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela
Zoisove ulice z zamenjavo vodovoda in
plinovoda.

7. Pogodbena vrednost: višina zagotov-
ljenih sredstev v proračunu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,963.894,77 SIT; 44,676.096,22
SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30781.

Občina Domžale

Št. 40501-18/00-33 Ob-35254
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, finančna spo-
sobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Graditelj, d.d., Maistro-
va 7, 1240 Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka k
šoli in telovadnici ter adaptacija obsto-
ječih prostorov OŠ Preserje pri Radom-
ljah – gradbeno-obrtniško-instalacijska
dela ter zunanja ureditev šole I. in II.
faza.

7. Pogodbena vrednost: 389,750.000
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 464,889.742,10 SIT; 389,750.000
SIT brez DDV.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30438.

Občina Domžale

Št. 303-7/2000-02/3 Ob-35285
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika za tovrstna
dela, ponudbena cena in rok izvedbe, ga-
rancijski rok, usposobljenost ponudnika,
pravočasno izpolnjevanje pogodbenih ob-
veznosti do naročnika na dosedaj izvedenih
delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Indusing, d.o.o., Partizan-
ska 3-5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ogre-

vanja na etažno plinsko kurjavo v stano-
vanjskem objektu Panonska 5/a v Mari-
boru.

7. Pogodbena vrednost: 30,614.004,15
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,992.804,89 SIT; 30,614.004,15
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33320.

Stanovanjski sklad
občine Maribor

Št. 40301/007/2000 Ob-35290
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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: referen-

ce, konkurenčnost, solventnost, plačilni po-
goji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: komunalna ureditev
naselja Pod bregom Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 14,856.386,71
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,943.656,45 SIT, 16,347.285,98
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32496.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 0512/3-308/57-99 Ob-35319
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za adaptacijo objekta
Policijske uprave Ljubljana, Prešernova 18.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
16. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis so prispele 4 veljavne
(pravočasne in pravilno opremljene) ponud-
be, od katerih sta bila na javnem odpiranju
ponudb zaradi formalne nepopolnosti 2 po-
nudbi izločeni. Za ostali 2 ponudbi je bilo
pri pregledu in analizi ponudb ugotovljeno,
da sta popolni. Naročnik je pri oceni po-
nudb upošteval vsa merila ponudbe v razpi-
sni dokumentaciji in izbral ponudnika Givo
Ljubljana d.d., kot najugodnejšega.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Givo Ljubljana d.d., Dvorec
Selo, Zaloška 69, Ljubljana.



Stran 7244 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he objekta Policijske uprave Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 99,561.929,87
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb:4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,394.022,70 SIT z vključenim DDV,
83,665.487,30 SIT z vključenim DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-
5445.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0512/3-308/57-99 Ob-35320
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvedbo gradbeno
obrtniških del na Policijski postaji Ptuj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
16. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis so prispele 4 veljavne
(pravočasne, pravilno opremljene) in popol-
ne ponudbe, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi formalne nepopol-
nosti 1 ponudba izločena. Ostale 3 ponud-
be je naročnik podrobno pregledal ter ugo-
tovil, da ustrezajo zahtevam iz razpisne do-
kumentacije. Naročnik je ponudbe ocenil
na osnovi meril iz razpisne dokumentacije
(cena; finančno stanje ponudnika; referen-
ce kadrov, ki bodo angažirani pri izvedbi
del, razpisanih z javnim razpisom; referen-
ce ponudnika in morebitnega podizvajalca s
področja javnega naročila) in ugotovil, da je
najugodnejša ponudba ponudnika Gradis
GP Gradnje d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis GP Gradnje d.d., Or-
moška 22, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbeno
obrtniških del ter kraj izvedbe: gradbena
dela, obrtniška dela in drenažna dela na
Policijski postaji Ptuj ter izdelava pro-
jektne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
122,518.633,36 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): ponudnik ne nastopa s
podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,605.804,00 SIT brez DDV,
100,225.836,20 SIT brez DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7522.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0512/3-308/61-00 Ob-35321
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za obnovo fasade in strehe na objektu PP
Ravne na Koroškem.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
23. 6. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis sta prispeli 2 veljavni
(pravočasni, popolni in pravilno opremljeni)
ponudbi, ki ustrezata zahtevam iz razpisne
dokumentacije. Naročnik je ponudbi ocenil
na osnovi meril iz razpisne dokumentacije
(cena; finančno stanje ponudnika; referen-
ce kadrov, ki bodo angažirani pri izvedbi
del, razpisanih z javnim razpisom; referen-
ce ponudnika in morebitnega podizvajalca s
področja javnega naročila) in ugotovil, da je
ugodnejša ponudba ponudnika Salita GTG,
Verica Peserl s.p.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Salita GTG, Verica Peserl
s.p., Sveti trije kralji 5, Radlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu PP Ravne na Koroškem.

7. Pogodbena vrednost: 21,233.619,88
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,438.513,94 SIT, 21,233.619,88
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,
Ob-27793.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0512/3-308/46-00 Ob-35322
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izdelavo projekta PGD, PZI, PZR, PID in
projektantski nadzor za PP in PPP Murska
Sobota – novogradnja.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
22. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis je prispelo 6 veljavnih
(pravočasnih in pravilno opremljenih) po-
nudb. Na javnem odpiranju sta bili zaradi
nepopolnosti izločeni 2 ponudbi. Ostale (po-
polne) ponudbe je naročnik ocenil na osno-
vi meril iz razpisne dokumentacije (cena;
reference odgovornega vodje projekta; fi-
nančno stanje ponudnika; certifikat ISO) in
izbral najugodnejšega ponudnika – Projekt
d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt d.d., Kidričeva 9a,
Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projekta
PGD, PZI, PZR, PID in projektantski nad-
zor PP in PPP Murska Sobota - novo-
gradnja.

7. Pogodbena vrednost: 17,850.000
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): izbran ponudnik ne na-
stopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,752.000 SIT z vključenim DDV,
17,850.000 SIT z vključenim DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 14. 4. 2000,
Ob-25572.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

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

Preklic

Št. 2.2.2.-3566/00 Ob-35198
Preklicujemo objavo glavnih podatkov o

izidu razpisa storitev za izvedbo LAN, WAN
omrežja na Aljaževi 32 v Ljubljani, objavlje-
no v Uradnem listu RS, št. 63-64 z dne 14.
7. 2000, Ob-31928.

Utemeljitev: na podlagi zahteve za revizi-
jo je naročnik v skladu s prvim odstavkom
41. člena zakona o javnih naročilih sprejel
sklep, da se naročilo ne odda nobenemu
od ponudnikov ter da se postopek oddaje
javnega naročila zaključi.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Št. 462-02/95-00/0510-0901 Ob-35078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00 in
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena vzdrževanja fotokopirnih strojev

v življenjski dobi na kopijo,
– cena rednega letnega vzdrževanja te-

lefaksov,
– potni stroški,
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– cena dela na uro,
– odzivni čas,
– možnost nadomestila uporabe enako-

vrednih strojev oziroma opreme v času da-
ljše okvare.

Merilo pod 1. alineo “reference” pred-
stavlja 20% vrednosti. Merilo pod 2. alineo
“cena vzdrževanja fotokopirnih strojev”
predstavlja 30% vrednosti. Merilo pod 3.
alineo “cena rednega letnega vzdrževanja
telefaksov” predstavlja 15% vrednosti. Me-
rilo pod 4. alineo “potni stroški” predstavlja
10% vrednosti. Merilo pod 5. alineo “cena
dela na uro” predstavlja 10% vrednosti. Me-
rilo pod 6. alineo “odzivni čas” predstavlja
10% vrednosti. Merilo pod 7. alineo “mož-
nost nadomestila uporabe enakovrednih
strojev oziroma opreme v času daljše okva-
re” predstavlja 5% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 3,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

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

dnosti do 9,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 12,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 15,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti nad 15,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena vzdrževanja fotokopirnih strojev v

življenjski dobi na kopijo se bo preračunala
v točke po naslednji formuli:

Cena vzdrževanja fotokopirnih strojev v
življenjski dobi na kopijo v točkah =

min. stroški vzdrževanja ×100
=

ponujeni stroški vzdrževanja

Najnižji stroški vzdrževanja v življenjski
dobi na kopijo dobijo največje število točk.

Cena rednega letnega vzdrževanja tele-
faksov se bo preračunala v točke po na-
slednji formuli:

Cena rednega letnega vzdrževanja tele-
faksov v točkah =

min. cena rednega letnega vzdrževanja×100
=

ponujena cena rednega letnega vzdrževanja
Najnižja cena dobi največje število točk.
Potni stroški se bodo preračunali v toč-

ke po naslednji formuli:
Potni stroški v točkah =
min. potni stroški × 100

=
ponujeni potni stroški
Najnižji potni stroški dobijo največje šte-

vilo točk.
Cena dela na uro se bo preračunala v

točke po naslednji formuli:
Cena dela na uro v točkah =
min. cena dela na uro × 100

=
ponujena cena dela na uro

Najnižja cena dela na uro dobi največje
število točk.

Ponudnik prejme:
– za ponujeni odzivni čas 8 delovnih ur

25 točk,
– za ponujeni odzivni čas 6 delovnih ur

50 točk,
– za ponujeni odzivni čas 4 delovne ure

75 točk in

– za ponujeni odzivni čas 2 delovni uri
100 točk.

Ponudnik prejme za možnost nadomestila
uporabe enakovrednih strojev oziroma opre-
me v času daljše okvare 100 točk. V primeru,
da tega naročniku ne nudi, prejme 0 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna biro, d.o.o., Ce-
lovška 175, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in količina dodeljenih del: vzdr-
ževanje biro opreme: fotokopirnih stro-
jev, telefaksov in računskih strojčkov.

7. Pogodbena vrednost: 10,474.604,91
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 34% pogod-
benih del.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,863.970 SIT in 10,474.604,91 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: komi-
sija je pri pregledu ponudbene dokumenta-
cije ponudnikov ugotovila, da je ponudba
ponudnika Biring, d.o.o., Trzin, neustrezna,
ker je delež kapitala v virih sredstvih manjši
od 30% in ker je razmerje med gibljivimi
sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi man-
jše od 1,0. Naročnik je izbral ponudbo po-
nudnika Avtotehna biro, d.o.o., Ljubljana,
ker je njegova ponudba popolna, ustrezna,
v skladu z razpisanimi merili naročnika in
najugodnejša.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.

Carinska uprava RS
Generalni carinski urad

Št. 640-03/00-26 Ob-35102
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

men, Komen 126/a, 6223 Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Kriterij meril Točke
Ponudbena cena 55
Način plačila in fiksnost cene 5
Kakovost storitev 20
Reference ponudnika 20
Skupaj točk 100
Izbrani ponudniki so v postopku ocenje-

vanja ponudbe prejeli za posamezne relaci-
je največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avrigo, d.d., Kidričeva 20,
5000 Nova Gorica, za prevoze z avtobusi,
Jože Hočevar s.p., Štanjel 39, 6222 Šta-
njel, za prevoze s kombiji na območju PŠ
Štanjel in Zdravko Pipan s.p., Sveto 45,
6223 Komen, za prevoze s kombiji na ob-
močju OŠ Komen.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje dnevnih prevozov osnovnošolskih
otrok iz Občine Komen, za šolsko leto
2000/2001, 2001/2002 in 2002/2003.

7. Pogodbena vrednost: prevozi z avto-
busom – mesečna vozovnica 9.120 SIT,
prevozi s kombiji – 125 SIT na prevoženi
kilometer.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: prevozi z avtobusom – 160.200 SIT na
dan, mesečna vozovnica 9.120 SIT, prevo-
zi s kombiji – 178 SIT na prevoženi kilome-
ter, 125 SIT na prevoženi kilometer.

11., 12.
Občina Komen

Št. 88/00 Ob-35103
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mar-

kovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
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): popolnost ponudbe in usposob-
ljenost ponudnika, ponudbena cena, plačil-
ni pogoji, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mercator SVS, d.d., Rogoz-
niška 8, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža pisarniške opreme za po-
slovne prostore Občine Markovci.

7. Pogodbena vrednost: 7,157.436 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,478.728,75 SIT, 5,729.483,20
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 65 z dne 21. 7.
2000, Ob-32306.

Občina Markovci

Št. 961-19700 Ob-35159
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. julij 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višjo skupno oceno na podlagi vseh meril in
kriterijev, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pro-Bit programska opre-
ma, d.o.o., Stari trg 15, Slovenske Konjice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  doba-
va in vzdrževanje računalniških progra-
mov za podporo finančne in kadrovske
funkcije Zavoda RS za zaposlovanje.

7. Pogodbena vrednost:  za izdelavo
aplikacij 27,550.000 SIT, za tekoče vzdr-
ževanje je ocenjena vrednost 3,960.000
SIT letno (plačilo po realiziranih storitvah na
podlagi ponujenih cen vzdrževanja).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,808.190 SIT (plus 5,585.300 SIT
letno za tekoče vzdrževanje), 17,607.000
SIT (plus 6,960.000 SIT letno za tekoče
vzdrževanje).
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Ljubljana

Št. 266-20/00 Ob-35230
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za vsa razpisana dela:
– finančna usposobljenost ponudnika

(10 točk),
– reference ponudnika (0–40 točk),
– certifikat ISO 9001 oziroma ISO 9002

(5 točk),
– druge ugodnosti (0–5 točk),
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– dela pod 1. točko Mejni prehod Metli-

ka: CRP, d.o.o., Finžgarjeva 1, Brežice,
– dela pod 2. točko Mejni prehod Se-

čovlje: ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 10,
Ljubljana,

– dela pod 3. točko Mejni prehod Ri-
gonce: CRP, d.o.o., Finžgarjeva 1, Breži-
ce,

– dela pod 4. točko Mejni prehod Slo-
venska vas: CRP, d.o.o., Finžgarjeva 1, Bre-
žice,

– dela pod 5. točko Mejni prehod Zavrč:
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,

– dela pod 6. točko Mejni prehod Meje:
ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 10, Ljublja-
na,

– dela pod 7. točko Mejni prehod Pod-
gorje: ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova 10,
Ljubljana,

– dela pod 8. točko Mejni prehod Sredi-
šče ob Dravi: ZIL Inženiring, d.d., Kersniko-
va 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske dokumentacije in izvaja-
nje investicijskega inženiringa do prido-
bitve gradbenega dovoljenja za izgrad-
njo objektov na mejnih prehodih 1. Me-
tlika, 2. Sečovlje, 3. Rigonce, 4.
Slovenska vas, 5. Zavrč, 6. Meje, 7. Pod-
gorje in 8. Središče ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
– dela pod 1. točko: 4,527.950 SIT,
– dela pod 2. točko: 4,898.040 SIT,
– dela pod 3. točko: 3,784.200 SIT,
– dela pod 4. točko: 3,784.200 SIT,
– dela pod 5. točko: 5,035.000 SIT,
– dela pod 6. točko: 2,647.274 SIT,
– dela pod 7. točko: 4,163.334 SIT,
– dela pod 8. točko: 4,898.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– dela pod 1. točko: 9,936.500 SIT,

4,527.950 SIT,

– dela pod 2. točko: 6,750.000 SIT,
4,998.000 SIT,

– dela pod 3. točko: 6,296.052 SIT,
3,784.200 SIT,

– dela pod 4. točko: 6,075.052 SIT,
3,784.200 SIT,

– dela pod 5. točko: 5,664.400 SIT,
4,998.000 SIT,

– dela pod 6. točko: 4,522.000 SIT,
2,380.000 SIT,

– dela pod 7. točko: 5,533.500 SIT,
4,348.300 SIT,

– dela pod 8. točko: 6,548.094 SIT,
4,998.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, št.
266-20/00.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-35238
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: 5.9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Maribor,
Geodetske dejavnosti, d.o.o., Partizanska
12, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
nos lege gradbene parcele z deviacija-
mi in regulacijami in izdelava parcela-
cijskih načrtov za obvoznico Pragersko.

7. Pogodbena vrednost: 17,054.302
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,903.050,20 SIT in 17,054.302 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 40501-29/00-36 Ob-35246
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference in rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Locus, prostorske in infor-
macijske rešitve, d.o.o., Ljubljanska 76,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Domžale za
območje urbanistične zasnove in uredi-
tvena območja naselij.

7. Pogodbena vrednost: 7,287.084 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 8,496.600 SIT; 7,140.000 SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000.

Občina Domžale

Št. 40501-31/00-33 Ob-35255
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena, finančna spo-
sobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Savaprojekt, razvoj, projek-
tiranje, konzalting, inženiring, d.d. CKŽ 59,
8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektne
dokumentacije objekta 18-oddelčne
osnovne šole s pripadajočo telovadnico
in tremi oddelki vrtca v Dragomlju.

7. Pogodbena vrednost: 18,854.003
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,247.040 SIT; 18,854.003 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31545.

Občina Domžale

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. 371-02-1/00-0406 Ob-35143
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-55-96.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto.

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

bno dobaviti: sklenitev naročniškega ra-
zmerja za priključke osnovnega dosto-
pa v omrežju ISDN, in sicer en ISDN BA
priključek in omrežni priključek Network
terminator (NT+2ab).

7. Pogodbena vrednost: 98.846 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje
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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

Št. 34404-8/2000 Ob-35097
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škoc-

jan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
cesti LC 399 161 Dolenje Dole–Gore-
nje Dole.

7. Pogodbena vrednost: 25,990.598
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,881.748 SIT; 37,049.998,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.

Občina Škocjan

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 013628 Ob-35145
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 55. členu
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da je bil Merkur, d.d.,
Naklo, edini ponudnik, ki je na javno naroči-
lo JN 33 naba/00 – nabava potrošnega
materiala za vzdrževanje vodovodnega si-
stema za skupino D (potrošni material, klju-
čavnice, žičniki, elektrode, listi za kov. ža-
go...) oddal ponudbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Pot na Okro-
glo 7, 4202 Naklo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
bava potrošnega materiala za vzdrževa-
nje vodovodnega sistema za skupino D
(potrošni material, ključavnice, žičniki,
elektrode, listi za kov. žago...).

7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT
(z DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 40003-8/00 Ob-35182
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: za izvedbo tega javnega naročila
je usposobljen samo en ponudnik, ki razpo-
laga z zahtevano opremo, strokovnimi kadri
in specifičnim znanjem.

3. Datum izbire: 14. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedaj kakovostno opravljeno
delo ter realna in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje strokovnih nalog gospodar-
ske javne službe s področja gospodar-
jenja z vodami ter vodnim in obvodnim
prostorom v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 4,301.030 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-35245
1. Naročnik, poštni naslov: DARS d.d.,

Ul. XIV. divizije 14, Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo javnega naročila je usposobljen sa-
mo en ponudnik.

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): JEKO-IN, javno komunalno po-
djetje, d.o.o., je izvajalec gospodarske jav-
ne službe, ki izvaja distribucijo toplotne
energije in upravlja z vročevodnim sistemom
in toplotnimi izmenjevalnimi postajami v Ob-
čini Jesenice (Ur. l. RS, št.18 z dne 6. 3.
1998).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Je-
senice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
dobava toplotne energije za ogrevanje
poslovnih prostorov na mejnem preho-
du Karavanke.

7. Pogodbena vrednost: 6.167,41
SIT/MWh za količino; 297,79 SIT/mesec
za priključno moč.

8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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-35142
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Šentjur, Svetinova 1,
Šentjur, tel. 063/746-17-00, faks
063/746-18-19.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših Šen-
tjur, Svetinova 1, Šentjur.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki –
5,210.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
15,700.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
500.000 SIT,

4. jajca – 450.000 SIT,
5. olja in izdelki – 970.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice

– 1,900.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va – 2,400.000 SIT,
8. sadje – 2,100.000 SIT,
9. konzervirano sadje – 906.000 SIT,
10. brezalkoholne in alkoholne pija-

če – 3,600.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,100.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa –

160.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

3,700.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –

2,800.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
41,496.000 SIT letno.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 12.
2000 do 31. 11. 2001.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših Šentjur, Sve-
tinova 1, Šentjur, kontaktna oseba Metka
Supovec.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000, po
enodnevni predhodni najavi po faksu, do
12. ure. Ob dvigu je potrebno predložiti
dokazilo o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 10.000 SIT (vključno z
DDV), negotovinsko plačilo na žiro račun:
50770-603-37326.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših Šentjur, Sve-
tinova 1, 3230 Šentjur.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila (skupine).

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Domu starej-
ših Šentjur, Svetinova 1, Šentjur, v jedilnici
osebja, dne 9. 10. 2000 ob 12. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 2000.

Ponudba mora veljati do datuma skleni-
tve pogodbe oziroma do 30. 11. 2000.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 11. 2000.

10.
Dom starejših Šentjur

Ob-35212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, faks
061/132-10-76.

2. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

1. skupina: računalniki (namizni in
prenosni),

2. skupina: tiskalniki (laserski in ink
jet).

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila: 30,000.000
SIT:

– računalniki (namizni in prenosni):
25,000.000 SIT,

– tiskalniki (laserski in ink jet):
5,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: delne dobave
v obdobju enega leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Onkološki inštitut Ljublja-
na, nabavna služba, Zaloška cesta 5, tel.
061/13-17-276.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Onkološke-
ga inštituta, Zaloška 5, ali na žiro račun št.
50103-603-45793.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 2000, po pošti
ali osebno, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška cesta 5, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 10. 2000 ob 10. uri, na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljublja-
na, velika sejna soba, v stavbi C.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo priznal sposobnost
tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splo-
šne in strokovne pogoje ter bodo dosegli
minimalno število točk pri merilih.

Splošni pogoji: v skladu s 40. členom
ZJN.

Strokovni pogoji: kvaliteta in zanesljivost
ponudnika, kadrovska zasedba, sposobnost
svetovanja in šolanja.

Merila: poslovanje ponudnika v prete-
klem letu, vzdrževanje in servisiranje raču-
nalniške opreme. Vse ponudnike s priznano
sposobnostjo in sklenjeno pogodbo bo na-
ročnik pred vsako dobavo pozval k predlo-
žitvi ponudb, ki jih bo ocenjeval po nasled-
njih kriterijih: cena (50%), garancija (30%),
dobavni rok (20%).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri Marinki Zadel, na naslovu:
Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služ-
ba, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana.

10.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 33-05/00 Ob-35220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
02/311-533.

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

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

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

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo Sredstva
za dezinfekcijo”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 10. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 10. 2000 ob 13. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 80-81 / 15. 9. 2000 / Stran 7249

ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 2 dni,
za artikle iz uvoza 21 dni ter da bo ob vsa-
kem posameznem naročilu dobavljena ce-
lotna količina artiklov;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z zdravili in medicinskimi pri-
pomočki, veljavno do konca leta 2001;

12. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila o registraciji izdelka ali dovoljenje za
uvoz s strani pristojnega organa Ministrstva
za zdravstvo;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle, če so iz uvoza.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 34-03/00 Ob-35222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

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

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

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo Sanitetni
material”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 10. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 10. 2000, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 2 dni,
za artikle iz uvoza 21 dni ter da bo ob vsa-
kem posameznem naročilu dobavljena ce-
lotna količina artiklov;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2001;

12. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila o registraciji izdelka ali dovoljenje za
uvoz s strani pristojnega organa Ministrstva
za zdravstvo;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle, če so iz uvoza.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 35-12/00 Ob-35223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 10. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo Srčni sti-
mulatorji”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 10. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 10. 2000 ob 13.

 
uri, 16. etaža

Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

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

ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 21 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za

zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2001;

12. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila, da je izdelek registriran;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

14. da ima dokazilo proizvajalca o naj-
manj 7-letni povprečni življenski dobi posa-
meznega tipa stimulatorja;

15. da ima izjavo proizvajalca, da za-
gotavlja brezplačno programsko opremo za
vse tipe svojih spodbujevalnikov, ki omogo-
čajo enostavno programiranje, EKG marka-
cije in endokardinalni EKG;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

17. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 31-10/00 Ob-35224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
80,500.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 10. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo Hemodi-
alizo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 10. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 10. 2000 ob 11.

 
uri, 16. etaža

Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 21 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za

zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2001;

12. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila, da je izdelek registriran;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

14. da bo predložil prospekt s tehnič-
nimi karakteristikami za artikel, na katerega
se prijavlja;

15. da ima garancijo proizvajalca, da
so dializatorji sterilizirani s paro ali gama
žarki in da odgovarjajo zahtevani kvaliteti iz
predračuna;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

17. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 32-04/00 Ob-35225
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: enteralna prehrana, čaji in
otroška hrana.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
12,800.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 9. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo Enteral-
na prehrana, čaji in otroška hrana”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 9. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. 9. 2000 ob 11.

 
uri, 16. etaža Ki-

rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-

ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov na katere se prijavlja;

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

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 2 dni,
za artikle iz uvoza 21 dni ter da bo ob vsa-
kem posameznem naročilu dobavljena ce-
lotna količina artiklov;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z zdravili in medicinskimi pri-
pomočki, veljavno do konca leta 2001;

12. da ima potrdilo Urada RS za zdra-
vila o registraciji izdelka ali dovoljenje za
uvoz s strani pristojnega organa Ministrstva
za zdravstvo;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle, če so iz uvoza.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
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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-35292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za varovanje zdravja Republi-
ke Slovenije, Trubarjeva 2, Ljubljana, tele-
faks: 061/323-955.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: tiskanje publikacij, zdrav-
stvenovzgojnega gradiva ter tiskovin na
podlagi izvedenega postopka po 50.
členu ZJN.

Skupini storitev:
a.) tiskanje publikacij;
– ocenjena vednost skupine storitev

8,000.000 SIT,
b.) tiskanje zdravstveno vzgojnega gradi-

va ter tiskovin;
– ocenjena vednost skupine storitev:

18,000.000 SIT.
Skupna ocenjena vrednost vseh stori-

tev, ki so predmet javnega naročila, znaša
26,000.000 SIT.

Ponudniki lahko podajo svoje ponudbe
za vse storitve, ki so predmet javnega naro-
čila, ali pa le za storitve ene od skupin,
oboje v celoti.

Storitve, ki so predmet javnega naročila,
skupaj z okvirnimi nakladami, so nadrobne-
je opredeljene v razpisni dokumentaciji.

3. Kraj izvedbe: dostava publikacij, gra-
div in tiskovin fco naročnik (oziroma na dru-
ge lokacije, kot so opredeljene v razpisni
dokumentaciji) – razloženo v skladišče.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: iz-
vedba storitev v obdobju dvanajst mesecev,
predvidoma od oktobra 2000 do oktobra
2001. Roki izvedbe storitev tiskanja posa-
meznih publikacij, gradiv in tiskovin so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije, vložišče, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/1323-245, int.113.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.950 SIT na žiro račun št. 50100-
603-41773.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 10. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, vložišče, soba št. 001,
Trubarjeva 2, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 10. 2000, ob 12. uri v Ljubljani, Trubar-
jeva 2, soba 104.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov: en nosilec posla.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1) izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.do 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:
potrdila sodišča, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe), potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti ( za civilne osebe); potrdila MP
RS, da vodstveni delavci niso bili obsojeni
za kazniva dejanja s področja poslovanja v
zadnjih 3 letih; potrdila DURS, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih zakonskih dajatev;

2.) finančna sposobnost, dokazovana
s predložitvijo BON1in BON2 ali BON3 (za
pravne osebe), podatkov zadnje bilance sta-
nja in uspeha (potrdi DURS), potrdila ban-
ke, pri kateri ima odprt žiro račun, o pov-
prečnem stanju na računu v zadnjih 6 me-
secih DURS (za civilne osebe);

3.) izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
oziroma drugo ustrezno odločbo (za pravne
osebe), odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

4.) drugi pogoji: reference po razpi-
sni dokumentaciji; zagotavljanje celotnega
obsega vseh storitev JN (oziroma skupine
storitev ); zadostna tehnična opremljenost
in strokovno kadrovska zasedenost; predlo-
žitev vzorcev po specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji; garantiranje popustov in drugih
znižanj cen v višini najugodnejših znižanj dru-
gim kupcem; dostavljanje predračunov ali
cenikov v roku 2 dni po pozivu naročnika;
odzivni čas 2 dni od naročila; izmenjava
materialov, konzultacije in drugi osebni kon-
takti med pogodbenikoma na sedežu na-
ročnika; zagotavljanje realizacije časa izde-
lave v rokih po razpisni dokumentaciji in
ponudbi; dostava blaga fco lokacija po raz-
pisni dokumentaciji - razloženo v skladišču;
zagotovitev številčne ustreznosti in pakira-
nja naklad po naročilu naročnika, oddaja
obveznih izvodov v NUK; 30-dnevni plačilni
rok; bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT; ostali pogoji po razpi-
sni dokumentaciji.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so natančneje določeni in opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo s ponudniki, ki jim bo v
skladu z določili razpisne dokumentacije
priznana sposobnost, sklenil zadevno po-
godbo za obdobje 12 mesecev.

Naročnik bo za sukcesivne dobave v ne-
formalnem postopku med izbranimi ponu-
dniki izbral tistega, ki bo po delnem predra-
čunu ponudil najnižjo ceno glede na oce-
njevano enako kakovost (zgoraj navedena
merila).

11., 12.

Inštitut za varovanje zdravja RS

Javni razpisi

Ob-35257
Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj objavlja

razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev

Phare – sklad za male projekte na
območju 19 občin

ki mejijo z Italijo: Kranjska gora, Jeseni-
ce, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči,
Brda Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Mi-
ren - Kostanjevica, Vipava, Ajdovščina, Ko-
men, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Ko-
per - Capodistria, Izola - Isola, Piran - Pi-
rano.

Upravljanje s skladom, izvedbo in sprem-
ljanje razpisa izvaja v sodelovanju z Uprav-
nim odborom programa, Regionalni razvoj-
ni center (RRC).

Osnovni namen razpisa je finančna pod-
pora povezovanju ljudi na lokalni ravni in
manjših razvojnih (ne investicijskih) projek-
tov. Te dejavnosti morajo imeti prekomejni
značaj ter morajo vključevati lokalne dejav-
nike tako na slovenski, kot na italijanski stra-
ni. Končni cilj programa je povečati sodelo-
vanje ljudi in sposobnosti lokalnih ter regio-
nalnih oblasti, pri njihovem razvoju ter izva-
janju projektov v prihodnosti.

Sofinanciranje iz programa je namenje-
no naslednjim dejavnostim:

– kulturna izmenjava,
– varstvo okolja,
– človeški viri,
– prostorsko planiranje in razvojne de-

javnosti,
– gospodarski razvoj in turizem,
– vodenje in tehnična pomoč.
Pri razpisu lahko sodelujejo vse neprofit-

ne pravne osebe iz držav članic Evropske
unije in iz držav, ki so upravičene do pomo-
či iz programa Phare, ki opravljajo specifič-
no vlogo v obmejni regiji. Razpis ni name-
njen političnim organizacijam.

Rok za oddajo prijav na razpis je 16. 10.
2000.

Javne predstavitve razpisa bodo v na-
slednjih krajih:

– Koper - 18. 9. 2000 ob 11. uri, v mali
gledališki dvorani,

– Nova Gorica - 19. 9. 2000 ob 10. uri,
v sejni sobi Območne gospodarske zborni-
ce,

– Sežana - 20. 9. 2000 ob 10. uri, v
sejni sobi Občine Sežana,

– Tolmin - 21. 9. 2000 ob 11. uri, v sej-
ni sobi Občine Tolmin.

Informacije in navodila ponudnikom za
sodelovanje pri razpisu dobite v Regional-
nem razvojnem centru, Ferrarska 2, 6000
Koper, tel. 05/639-22-63, telefax
05/639-53-16, e-naslov: rrc.kp@s-net.net.

Razpisna dokumentacija je dostopna na
sedežu Regionalnega razvojnega centra ter
na spletni strani: www.mo-koper.si/rrc.

Regionalni razvojni center, Koper
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Ob-35326
Na podlagi določil 27. člena zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega in te-
hnološkega sodelovanja Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99) in
pogodbe o sodelovanju med Republiko Slo-
venijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko
regijo (Ur. l. RS, št. 36/99 – M.P., št.
13/99) z dne 14. maja 1999, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa znanstveno-tehnološkega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
ter Flamsko skupnostjo in Flamsko

regijo (v nadaljnjem besedilu:
Flandrijo) za obdobje 2001 do 2002

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je Program znanstve-
no-tehnološkega sodelovanja med Republi-
ko Slovenijo ter Flamsko skupnostjo in Flam-
sko regijo (Flandrijo) za obdobje 2001 do
2002:

– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
flamskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte (prijavni obrazec), in
sicer krajših obiskov (do 12 dni) in daljših
obiskov (do dveh mesecev), določenih na
osnovi Pogodbe o sodelovanju med Repu-
bliko Slovenijo ter Flamsko skupnostjo in
Flamsko regijo.

3. Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije bo sofinanciralo obiske
v okviru skupnih projektov v naslednji višini:

– prevozni stroški za slovenske razisko-
valce ob obiskih v Flandriji,

– stroški bivanja in dnevnice za flamske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Slove-
niji.

4. Flamska stran bo predvidoma sofi-
nancirala obiske v okviru skupnih projektov
v naslednji višini:

– prevozni stroški za flamske raziskoval-
ce ob obiskih v Republiki Sloveniji,

– stroški bivanja in dnevnice za sloven-
ske raziskovalce ob obiskih v Flandriji.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– predlogi projektov se morajo obvezno
navezovati na projekte temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja oziroma na razvojno-te-
hnološke projekte, financirane v okviru na-
cionalno-raziskovalnega programa (Ur. l.
RS, št. 8/95), ali s strani Ministrstva za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
sofinancirane mednarodne projekte (nave-
sti šifro in naslov raziskovalnega projek-
ta/programa);

– prednost bodo imeli predlogi projek-
tov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave.

6. Vloga za sofinanciranje projektov v
dveh izvodih mora vsebovati naslednje ele-
mente (obrazec):

– naslov projekta v slovenskem in angle-
škem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in flamskem no-

silcu projekta, z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt obiskov slovenskih in flamskih

raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in

flamskega nosilca projekta ter sodelujočih
raziskovalcev, z najpomembnejšimi publika-
cijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta,
– drugi možni viri sofinanciranja.
7. Merila za izbiro so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost oziroma kvaliteta znanstvenega
projekta,

– izvedljivost v praksi,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 5,000.000 SIT.
9. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je praviloma dve leti. Predvideni
rok začetka izvajanja projektov je januar
2001.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinancira-
nje slovensko-flamskega znanstvenega so-
delovanja za obdobje 2001 do 2002» mo-
rajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in
z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno četrt-
ka, 5. oktobra 2000 do 15. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje vlog.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, v petek, 6.
oktobra ob 10. uri.

13. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po
zasedanju mešane slovensko-flamske komi-
sije, predvidoma do konca decembra 2000.

14. Flamski partner mora oddati prijavo
pristojnemu flamskemu organu oziroma Mi-
nistrstvu za zunanje zadeve Flandrije.

15. Prijavne obrazce lahko vlagatelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v tajništvu Sektorja za mednarodno bilate-
ralno sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Kocjan,
telefon 01/478-46-89, elektronska pošta:
alenka.kocjan@mzt.si. Razpis s prijavnim
obrazcem je objavljen tudi na spletnih stra-
neh MZT (http.//www.mzt.si).

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo RS

Ob-35149
Občina Ig,  na podlagi določb zakona o

javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odlo-
ka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ig (Ur. l. RS, št. 55/96),  odloka o občin-
skih cestah (Mostiščar - UO, št. 2/99) in
statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št. 2/00), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja  za redno

vzdrževanje, varstvo in obnavljanje
lokalnih cest in javnih poti ter

opravljanje zimske službe na lokalnih
cestah na območju Občine Ig

1. Koncedent: Občina Ig, Ig 72, 1292
Ig.

2. Predmet koncesije: redno vzdrževa-
nje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in
javnih poti ter opravljanje zimske službe na
lokalnih cestah na območju Občine Ig.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za obdobje 4 let in prične veljati od
1. 11 .2000.

4. Ponudba mora vsebovati: elementi so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na Občini Ig, Ig 72, 1292 Ig, proti
plačilu 5.000 SIT, na ŽR občine, št.
50101-630-810160.

7. Ponudbo lahko v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije pošljete najkasneje
do 11. 10. 2000 do 12. ure, na naslov
Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj - koncesija za redno
vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih
cest in javnih poti ter opravljanje zimske
službe«.

8. Odpiranje ponudb bo 11. 10. 2000
ob  17. uri, v prostorih  Občine Ig, Ig 72, Ig.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti po-
oblastilo za zastopanje.

9. Koncedent si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del glede
na višino zneska in terminski pritok finan-
čnih sredstev.

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite na se-
dežu Občine Ig, tel.: 01/2862-229.

Občina Ig

Št. 1401-8/2000-8 Ob-35284
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93, 1/96) ter določil odloka o pode-
litvi koncesije za plinifikacijo v Občini Vojnik
(Ur. l. RS, št. 56/00) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

in upravljanje omrežja ter distribucijo
zemeljskega plina v Občini Vojnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Vojnik.
2. Predmet koncesije:
a) izgradnja, upravljanje in vzdrževanje

omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
potrebe široke potrošnje in za ostale pora-
bnike,

b) oskrbovanje z zemeljskim plinom pre-
bivalstva in drugih uporabnikov.

3. Lokacija: območje Občine Vojnik.
4. Posebni pogoji: za pridobitev konce-

sije iz 2. točke tega razpisa mora ponudnik
(koncesionar) izpolnjevati naslednje pogoje:



Stran 7254 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– da ima izkušnje na področju programi-
ranja, projektiranja in izgradnje ter upravlja-
nja z omrežjem za distribucijo zemeljskega
plina za potrebe prebivalstva in industrije,

– da je izvajalec registriran za tovrstna
dela in dejavnosti,

– da pripravi in predloži projekt s prika-
zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, s ceno vre-
dnosti naprav, potreben čas za izgradnjo,
finančni načrt investicije, pogoje in načine
za upravljanje z omrežjem,

– da pripravi in predloži analizo progra-
mov prodaje plina,

– da predloži potrebne reference za pra-
vočasno in kvalitetno izvedbo sprejete na-
loge,

– da bo zagotovil vsa potrebna sredstva
v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njegovim upravljanjem,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za realizacijo iz-
gradnje in upravljanja omrežja za distribu-
cijo,

– da oceni stroške, ki jih morajo pora-
bniki nositi za priključke in spremembe ob-
stoječih napeljav, za njegovo prilagajanje za
plinsko uporabo in pripravi program za fi-
nanciranje teh del,

– da zagotovi ugodno financiranje naroč-
nikov za priklop na plin. Omrežje, nabavo
plinskih kotlov oziroma gorilnikov in izvedbo
notranje instalacije,

– da navede druge ugodnosti, ki jih nudi
razpisovalcu,

– da predloži garancijo za resnost po-
nudbe,

– da predloži soglasje dobavitelja zemelj-
skega plina.

5. Obseg in trajanje koncesije: koncesi-
ja po tem razpisu začne veljati z dnem pod-
pisa koncesijske pogodbe in traja 29 let.
Doba trajanja koncesije se šteje od 1. janu-
arja tistega leta, ki sledi letu, v katerem bo
distribucijska mreža pričela delovati. Kon-
cesijska pogodba se po njenem poteku lah-
ko podaljša oziroma ima koncesionar pri
ponovnem sklepanju koncesijske pogodbe
prednost.

Koncesionar je dolžan pričeti z deli na
izgradnji distribucijske mreže takoj, ko je
podpisana pogodba in so izdelana vsa po-
trebna dovoljenja ter si zagotovi:

– izvedbo priključnega cevovoda za plin
s strani podjetja Geoplin (za dobavo plina),

– podpis pogodbe za dobavo plina med
koncedentom, koncesionarjem in podjetjem
Geoplin (dobaviteljem plina).

Koncesionar se obvezuje zgraditi omre-
žje etapno v skladu s skupno izdelanim pla-
nom in dinamiko izgradnje, ki je priloga kon-
cesijske pogodbe.

6. Na podlagi koncesije izbrani koncesi-
onar pridobi naslednje pravice in obvezno-
sti:

pravice:
– izključno pravico uporabe zgrajenega

omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
čas trajanja koncesijske pogodbe,

– izključno pravico prodaje zemeljskega
plina na območju občine iz izgrajenega
omrežja za čas trajanja koncesije,

– pravico izgradnje omrežja za distribu-
cijo zemeljskega plina vključno s pravico,
da pod površjem vseh javnih površin postavi

in vzdržuje cevovode, različne naprave in
instalacije potrebne za distribucijo,

– pravico upravljanja z omrežjem za
distribucijo zemeljskega plina,

– pravico sklepati pogodbe o dobavi pli-
na,

– pravico določati način in pogoje za iz-
plačilo uporabljenega plina,

– pravico zaustaviti dobavo plina posa-
meznim uporabnikom v primeru neplačila,

– da poravna stroške razpisa;
obveznosti:
– da samostojno in na svoje stroške

zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega
plina vključno z vsemi odškodninami v času
izgradnje,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuira-
no in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z zako-
nodajo, ki velja in se uporablja v Republiki
Sloveniji,

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo plina,

– da spoštuje strokovno – tehnične, or-
ganizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo
iz nacionalnega programa za Republiko Slo-
venijo in usmeritev lokalne skupnosti,

– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti,

– da omogoča strokovni in finančni nad-
zor ter nadzor nad zakonitostjo dela po or-
ganih, ki so zato določeni s tem aktom,

– da dosledno upošteva tehnične, oskr-
bovalno – stroškovne, organizacijske in dru-
ge standarde ter normative za upravljanje
koncesije, ki veljajo in se uporabljajo v Re-
publiki Sloveniji,

– da zagotovi, da bo vsa javna in zase-
bna lastnina, ki bi zaradi izvajanja del in
vzdrževanja sistema poškodovana, vrnjena
v prvotno stanje in se plača nastala škoda.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– stopnja strokovne usposobljenosti po-
nudnika za prevzem razpisne koncesije,

– finančna sposobnost ponudnika za iz-
vedbo projekta z garancijo banke,

– kvaliteta, ekonomičnost in zanesljivost
ponujenega sistema,

– ugodnost ponujenih splošnih pogojev
poslovanja s porabniki plina glede pravne
varnosti, ravni in načina oblikovanja cen pri-
ključkov porabnikov in cen plina po merski
enoti,

– reference ponudnika s področja pro-
jektiranja, izgradnje, upravljanja plinovodne-
ga omrežja,

– ponujeni rok za začetek gradnje in za
dokončanje omrežja in začetek obratovanja
sistema,

– celovitost ponudbe,
– obseg ugodnosti, koristi in garancij, ki

jih nudi ponudnik.
8. Prijava na razpis: ponudniki morajo

celovite ponudbe dostaviti v roku 60 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS, do
12. ure na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 1, 3212 Vojnik.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “ Ne odpiraj – ponudba –
podelitev koncesije za plinifikacijo v Občini
Vojnik “.

9. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo
in zakonsko predpisanim postopkom. Po-
leg predpisanih elementov mora ponudba
vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– idejni projekt oziroma študijo s prika-
zom predvidenega omrežja in njegovih po-
membnejših sestavnih delov, tehnične reši-
tve ter opredelitev časa izgradnje upošteva-
joč predpise in standarde veljavne v Repu-
bliki Sloveniji,

– oceno vrednosti celotne oziroma eta-
pne izgradnje naprave ter predvideno ceno,
ki jo plača uporabnik za priključitev na omre-
žje,

– finančni plan investicije, vire in načine
financiranja ter program zagotovitve sred-
stev za izgradnjo omrežja za distribucijo ze-
meljskega plina in njihovo upravljanje,

– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem,

– soglasje dobavitelja zemeljskega pli-
na,

– registracijo pravne osebe in bonitete
ponudnika,

– fiksnost ponudbe oziroma cen, garan-
cijske roke.

10. Odpiranje ponudbe bo javno v roku
15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki nak-
nadno obveščeni. Pri odpiranju ponudb mo-
rajo imeti pristojni predstavniki ponudnikov
pisna pooblastila za zastopanje.

Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.

11. O izidu javnega razpisa bodo ponu-
dniki pisno obveščeni v roku 30 dni po od-
piranju ponudb.

12. Ponudniki lahko dvignejo (s potrdi-
lom o plačilu razpisne dokumentacije) do-
kumentacijo in dobijo ostale podatke v zvezi
s tem javnim razpisom v času uradnih ur na
Občini Vojnik, Keršova ulica 1, 3212 Vojnik
oziroma po predhodni najavi. Potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe
posreduje Tone Preložnik, tel.
03/78-00-626, faks 03/772-073.

Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT, način plačila: virmansko, šte-
vilka računa 50700-630-10126, sklic
00 1401.

13. Naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Po-
nudnik v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

Občina Vojnik

Ob-35188
Stol, d.d., Kamnik objavlja po sklepu

nadzornega sveta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

poslovnih deležev opreme ter najem
nepremičnin

Predmet prodaje so:
1. STOL Restavracija, d.o.o., Kamnik:
– lastniški delež v višini 100 % v delujoči

družbi Stol Restavracija d.o.o.,
– oprema po specifikaciji, ki jo ima druž-

ba v najemu.
Pogoj za nakup poslovnega deleža je

odkup opreme, ki jo ima družba v najemu, s
tem da je lahko ob zagotovitvi ustrezne fi-
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nančne konstrukcije kupec opreme tudi dru-
žba sama ter prevzem vseh zaposlenih.

Prodajalec kupcu zagotovi 5-letno na-
jemno pogodbo za poslovne prostore, v ka-
terih deluje družba, in v primeru prodaje
predkupno pravico. Predkupno pravico je
mogoče uveljaviti le v primeru, da upraviče-
nec zagotovi odkup celotne nepremičnine,
ki je predmet prodaje.

Ponudba mora obvezno vsebovati tudi
višino najemnine za m2/mesec.

2. STOL Splošni servis d.o.o. Kamnik:
– lastniški delež v višini 100 % v delujoči

družbi Stol Splošni servis d.o.o.,
– oprema po specifikaciji, ki jo ima druž-

ba v najemu.
Pogoj za nakup poslovnega deleža je

odkup opreme, ki jo ima družba v najemu
ter prevzem vseh zaposlenih.

Ob prehodu lastništva se družba spre-
meni tako, da ne bo več vsebovala naziva
STOL.

Z odkupom družbe preidejo na kupca
vse obstoječe pogodbe o varovanju in osta-
lih dejavnostih družbe.

Zainteresirani ponudniki naj se zglasijo
na upravi prodajalca, kjer bodo dobili vpo-
gled v obseg in zahteve lastnikov objektov
glede varovanja.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS ali tujini. Ponudnik
za nakup nepremičnin je lahko le slovenski
državljan ter pravna oseba s sedežem v RS.

2. Ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila. Ponudbi je potre-
bno priložiti poslovni načrt za dobo 5 let, ki
mora vsebovati tudi predvideno število za-
poslenih ter plan investicij.

3. Ponudba mora vsebovati tudi ceno ču-
vajske službe in tehničnega varovanja ter
kvalificiranost za to dejavnost.

4. Vsa sredstva, ki so predmet razpisa,
so naprodaj po sistemu “videno - kupljeno“.

5. Podatki o finančnem položaju kupca
(za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha
za leto 1999 in ocena za leto 2000 ter
obrazca BON-1 in BON-2).

6. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
STOL d.d. št. 50140-601-32468 in sicer:

– pod zap. št. 1  500.000 SIT,
– pod zap. št. 2  500.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osem dni po izboru.

7. Pisne ponudbe z dokazili iz 1., 2., 3.,
5. in 6. točke je potrebno poslati s priporo-
čeno pošiljko v 30 dneh po objavi na naslov
družbe Stol, d.d. Kamnik, Ljubljanska 45,
1241 Kamnik, pod oznako “Javni razpis -
ne odpiraj“.

8. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in ponudnike o izbiri obvestila v 15 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost
pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil
najugodnejše pogoje glede kupnine, orga-
nizacije čuvajske službe in tehničnega varo-
vanja, zaposlovanja, investicij v družbi ter
druge pogoje, ki omogočajo rast družbe.

9. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v roku, kot je
določen v ponudbi oziroma dogovorjen v
pogodbi.

10. Če kupec ne bo sklenil pogodbe
in/ali plačal kupnine v dogovorjenih rokih,
se šteje, da odstopa od nakupa morebiti že
sklenjena pogodba se šteje za razdrto, pla-
čano varščino pa kot skesnino obdrži pro-
dajalec.

11. Davek na dodano vrednost in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.
Strošek za sestavo pogodbe plača prodaja-
lec, notarsko overovitev pa kupec.

12. Lastništvo sredstev ter kupljenih po-
slovnih deležev, ki so predmet tega razpisa,
preide na kupca po plačilu celotne kupnine.

13. Prodajalec na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji po-
slovnega deleža, ki je predmet tega razpi-
sa, z najboljšim ali katerimkoli kupcem.

14. Dodatne informacije lahko dobite na
Slovenski razvojni družbi d.d., pri Tamari
Zajc tel. 061/18-94-830 ali faks
061/18-94-839.

Stol, d.d., Kamnik

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-35079
V skladu s 454. členom zakona o gospo-

darskih družbah obveščamo vse upnike, da
je edini ustanovitelj družbe Global Refund,
d.o.o., Goriška 17, Ljubljana, dne 21. 4.
2000 sprejel

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,

in sicer se je osnovni kapital družbe zma-
njšal s 134,960.705 SIT na 75,000.000
SIT.

Upnike, katerih terjatve so nastale do 21.
4. 2000, pozivamo, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Global Refund, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-35084
Na podlagi 9.3. točke statuta Komuna-

le Nova Gorica, d.d., Cesta 25.junija 1,
Nova Gorica, sklicujem

6. redno skupščino družbe,
ki bo v torek, 17. 10. 2000 ob 15.30,

na sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25.
junija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in zapi-

snikarja ter določitev notarja.
3. Izvolitev predsednika skupščine.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1999.

5. Odločanje o delitvi dobička za leto
1999.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
7. Odločanje o spremembi notranje or-

ganizacije družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K točki 2: izvoli se predlagane člane ve-

rifikacijske komisije, zapisnikarja in določi
notarko Evo Lučovnik.

K točki 3: skupščina predlaga in izvoli
predsednika skupščine za obdobje 2000–
2004.

K točki 4: sprejme se letno poročilo dru-
žbe za leto 1999.

K točki 5: sprejme se predlagana delitev
dobička za leto 1999.

K točki 6: za revizorja delniške družbe
za leto 2000 se imenuje Podboršek, revizij-
ska družba, k.d., Ljubljana.

K točki 7: sprejme se predlagana spre-
memba notranje organizacije družbe.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak de-
lovni dan od 8. do 12.ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica v tajništvu na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpi-
sani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred sejo skupščine. Seznam delničarjev je
dostopen na vpogled vsakemu delničarju
dva delovna dneva pred sejo skupščine na
sedežu družbe, od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poo-
blastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo v tajništvu družbe.

Prosim, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne listi-
če.

Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine eno uro pozneje v istem pro-
storu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.
direktor

Ob-35085
V skladu z 19. in 20. točko statuta druž-

be in določbami zakona o gospodarskih dru-
žbah uprava in nadzorni svet družbe Gea
College, poslovno izobraževanje, d.d., Du-
najska 156, Ljubljana, sklicujeta

1. izredno letno skupščino delničarjev
Gea College, d.d.,

ki bo v sredo, 18. 10. 2000 ob 15. uri, v
prostorih družbe, Dunajska 156, Ljubljana.

Za sejo skupščine Gea College, d.d.,
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter preštevalca glasov.
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Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli dr. Mateja Penco, za prešte-
valko glasov pa Karmen Mavrič.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Gradivo za skupščino, skupaj z besedi-

lom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, Dunajska 156, Ljubljana in se-
dežu Kmečke družbe, d.d., Stegne 21,
Ljubljana, vsak delovnik med 10. in 13. uro,
od objave sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zasto-
pniki, ki najkasneje 24 ur pred začetkom
zasedanja skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na naslov: Kmečka
družba, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca, skupno število
delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci na skup-
ščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Glasovnice prejmejo
udeleženci, ki so predložili delnice ali potr-
dila o deponiranju delnic v centralnem ali
bančnem depoju oziroma pri notarju.

Če skupščina delničarjev še 30 minut
po razpisani uri ne bo sklepčna, uprava ne
prej kot v 14 dneh in ne kasneje kot v enem
mesecu skliče ponovno sejo skupščine. Za
sklic ponovne seje zadošča, da je vabilo
objavljeno 5 dni pred zasedanjem. Ponovni
sklic lahko veljavno odloča, ne glede na
število glasov prisotnih delničarjev, če je
prisotnih vsaj 8 delničarjev.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gea College, d.d.
predsednik nadzornega sveta

dr. Matej Penca
direktor

Matjaž Škabar

Št. 955/2000 Ob-35104
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Mlekopromet, mlekar-
stvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvor-
ska ul. 10, sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek  19. 10. 2000 ob 13. uri

na sedežu družbe na Kolodvorski ulici 10,
Ljutomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda in organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagani dnevni red. Za predsednika
skupščine se imenuje Antona Šalamona, za

preštevalca glasov Jožeta Viherja in Jakoba
Sabotina, skupščini prisostvuje  notar Franc
Šömen.

2. Obravnava  in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999 z mnenjem
nadzornega sveta ter pooblaščenega revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d., za leto 1999  z
mnenjem nadzornega sveta in pooblašče-
nega revizorja.

3. Obravnava in sklepanje o uporabi či-
stega dobička  za leto 1999.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe
Mlekopromet, mlekarstvo in sirarstvo d.d.
za leto 1999 v višini 4,477.104 SIT ostane
nerazporejen.

4. Oblikovanja sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta, družba oblikuje sklad la-
stnih delnic največ do višine 10% osnovne-
ga kapitala.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na  predlog nadzornega

sveta se za člane nadzornega sveta družbe
z mandatno dobo 4 leta izvoli kot predstav-
nike delničarjev : Marijo Glavač, Franca Štu-
heca in Marijo Zagorc.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d., za leto 2000 se
imenuje revizorska hiša AUDIT, d.o.o. Mur-
ska Sobota .

7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta družbe se določi sejnina – nagrada za
njihovo delo v nadzornem svetu v višini 400
DEM v tolarski protivrednosti za vsako sejo.
Predsedniku nadzornega sveta pripada  sej-
nina – nagrada v višini 500 DEM v tolarski
protivrednosti.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki bodo na dan  16.
10. 2000 vpisani v Centralnem registru vre-
dnosti papirjev pri KDD. Pozivamo delničar-
je, njihove zakonite zastopnike  ali poobla-
ščence, da najavijo svojo udeležbo na skup-
ščini najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki. Pooblastila za za-
stopanje na skupščini  morajo biti pisna in
za čas pooblastilnega razmerja shranjena v
družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo  glasovni-
ce.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se

skupščina ponovi  istega dne ob  14. uri, v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na  višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Mlekopromet, d.d., Ljutomer
uprava družbe

Ob-35128
Na podlagi 33. člena statuta družbe Al-

ples, industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cujem

5. redno skupščino
delniške družbe Alples, industrija

pohištva, d.d., Železniki,
Češnjica 48/b, Železniki,

ki bo dne 25. 10. 2000 ob 15. uri, v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češ-
njica 48/b v Železnikih.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Izvoli se predsednik skupščine in dva

preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vab-
ljenega notarja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe se sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1999 v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme sklep o ugotovi-
tvi in delitvi dobička za leto 1999 v predlo-
ženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2000
se imenuje družba Constantia MT & D,
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi druž-
be najkasneje v roku 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Pooblaščenci delničarjev morajo do za-
četka skupščine predložiti pisna pooblasti-
la.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 15.30, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Alples, d.d., Železniki
uprava
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Št. 49/00 Ob-35130
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

5. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje

Skopice 46, Krška vas,
ki bo v sredo, 18. 10. 2000 ob 17. uri, v

jedilnici družbe, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine.
Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine družbe, za predsednika skupšči-
ne se določi Rajko Žnideršič, za preštevalki
glasov se izvolita Mara Mustar in Tanja Zori-
čič. Skupščini prisostvuje notar Tonček
Bevc iz Trebnjega, ki je hkrati v vlogi zapi-
snikarja.

2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1999 z mnenjem nadzor-
nega sveta, ter se potrdi kritje izgube.

3. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se naslednji čla-

ni nadzornega sveta Elektron, d.d., za dobo
štirih let:

– Mihael Kežman, dipl. inž. gradb., roj.
22. 4. 1946,

– Mara Mustar, roj. 29. 8. 1951,
– Ivan Čakar, univer. dipl. pravnik, roj.

18. 1. 1961,
– Marija Sušin, ek. tehnik, roj. 23. 4.

1965,
– Tanja Zoričič, ek. tehnik, roj. 11. 6.

1979.
4. Povečanje sejnine članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se

sejnine nadzornemu svetu povečajo iz do-
sedanjih 2.000 SIT na 5.000 SIT.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
G. Skopicah 46, 8262 Krška vas, v prosto-
rih uprave, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure, v času od 9. 10. 2000 do 15. 10.
2000.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri, v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Glasovanje o posameznih točkah dnev-
nega reda bo potekalo na podlagi glasov-
nic, ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.

Elektron, d.d.
uprava

Ob-35129
Na podlagi statuta delniške družbe On-

iks uprava in nadzorni svet sklicujeta
6. skupščino

družbe Oniks, d.d. Jesenice, Spodnji
Plavž 6,

ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2000
ob 11. uri, v prostorih sejne sobe družbe
Oniks, Jesenice, Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Tomaža Ramuša, za
preštevalki glasov in zapisnik Marino Ga-
brovšek in Jožico Klinar.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Sve-
tina.

2. Obravnava letnega poročila družbe
Oniks, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d.,
Jesenice, za leto 1999 skupaj z revizijskim
poročilom.

3. Delitev čistega dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

1999 družbe Oniks, d.d., v višini
225,999.901,73 SIT se ne razdeli in osta-
ne kot nerazporejen dobiček poslovnega
leta.

Iz nerazporejenega dobička leta 1996 in
pripadajoče revalorizacije se razdeli
60,506.510 SIT:

– za izplačilo dividend 51,439.320 SIT,
– za udeležbo na dobičku upravi

4,567.190 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nad-

zornega sveta 4,500.000 SIT,
– izplačilo dividend (120 SIT bruto na

delnico) 51,439.320 SIT (iz nerazporeje-
nega dobička leta 1996 in pripadajoče re-
valorizacije do 31. 12. 1999),

– nagrada upravi kot udeležba na dobič-
ku iz naslova nerazporejenega dobička pre-
teklih let v obliki opcij, izraženih v skupnem
številu 2651 navadnih imenskih delnic, izra-
čunanih po povprečni nabavni ceni s pripa-
dajočo revalorizacijo do dne 30. 6. 2000 v
višini 1.722,82 SIT na delnico iz lastnih del-
nic; izvršitev opcije je v roku 30 dni po
izteku mandata,

– nagrada nadzornemu svetu kot udele-
žba na dobičku iz naslova nerazporejenega
dobička preteklih let znaša 4,500.000 SIT
bruto.

Dividende in nagrade se izplačajo v 60
dneh od dneva skupščine, po zadnjem sta-
nju izpisa delniške knjige na KDD pred skup-
ščino.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko hišo IN revizija za pregled poslovanja
družbe Oniks, d.d., njenih odvisnih družb
ter konsolidirane bilance za leto 2000.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Oniks, d.d., Jesenice, v sobi št. 5,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen, če ne bodo v nasprotju
z določili drugega in tretjega odstavka 288.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da zaradi predhodnih or-
ganizacijskih in tehničnih priprav skupščine

upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udelež-
bo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov ter pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Pravico do glasovanja imajo delničarji
oziroma pooblaščenci, evidentirani na zad-
njem izpisu delniške knjige na KDD pred
skupščino.

Glasuje se na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu na skupščino.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks, d.d.
uprava

Ob-35152
Uprava ter nadzorni svet INDOV d.d Ljub-

ljana vabi delničarje na

6. redno sejo skupščine
delniške družbe INDOV d.d. Ljubljana,

ki bo dne 19. 10. 2000 s pričetkom ob
14. uri v prostorih sedeža družbe, Poljan-
ska 95, Ljubljana z naslednjim dnevnim re-
dom :

1. Otvoritev skupščine, preverba  sklep-
čnosti ter izvolitev organov skupščine

Uprava družbe predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: ugotovi se sklep-
čnost skupščine, izvolijo se organi skupšči-
ne v sestavi.

Za predsedujočo skupščine se izvoli
Stanko Osterc, za preštevalca glasov se iz-
voli Brigito Vodlan, in Emila Smailagiča.

Za sestavo zapisnika bo skrbel vabljen
notar Stanislav Bohinc.

2. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta v
višini 44,375.268,54 SIT.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina sprejme
predlagano pokrivanje izgube iz poslovne-
ga leta 1999 v višini 44,375.268,54 SIT, in
sicer se za pokrivanje izgube uporabi:

– rezerve v višini 853.934,18 SIT,
– prenesen dobiček preteklih let v višini

3,372.364,57 SIT,
– revalorizacijski popravek rezerv v višini

64.898,99 SIT,
– revalorizacijski popravek prenesenega

dobička preteklih let v višini 13,030.451,75
SIT,

– revalorizacijski popravek osnovnega
kapitala v višini 27,053.619,05 SIT.

Skupaj 44,375.268,54 SIT.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v preteklem poslovnem letu
1999 ter informacija o izvedeni reviziji v po-
slovnem letu 1999.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini spre-
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jem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo uprave družbe za poslovno leto
1999 v predloženem besedilu.

Skupščina se seznani z revizijskim poro-
čilom o opravljeni reviziji v letu 1999.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: za izvedbo revizije
v družbi Indov, d.d., Ljubljana za poslovno
leto 2001 se imenuje družba ITEO Abece-
da, d.o.o. Ptuj.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno in dostav-
ljeno družbi najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine ter ostane shranjeno na se-
dežu družbe za ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi na dan najkasneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo na sedež družbe najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino eno uro pred za-
sedanjem identificirajo z osebnim dokumen-
tom (pravne osebe še z izpisom iz sodnega
registra), prijavijo na zasedanje ter prevza-
mejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpo-

gled na sedežu družbe vsak dan od 30. 9.
2000, v delovnem času družbe in sicer od
10. do 12. ure.

Ponovni sklic skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je na seji

prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklep-
čnost nastopi 30-minutni odmor, po kate-
rem se skupščina znova sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ter lahko ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

INDOV, d.d., Ljubljana
uprava in nadzorni svet

Št. 38/2000 Ob-35181
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Melamin kemična tovarna, d.d., Ko-
čevje, uprava družbe sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Melamin, kemična

tovarna, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, 20. oktobra 2000 ob 12.

uri, v konferenčni sobi hotela Valentin, Trg
zbora odposlancev 64 v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja ter potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se za predsedni-
ka skupščine izvoli Toma Jarni, za prešte-
valca glasov Janeza Kluna in Mileno Klun,
za notarja in zapisnikarja Nino Češarek ter
se potrdi dnevni red.

2. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava letnega poročila o poslo-

vanju za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Melamin, d.d.,
za leto 1999.

4. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep, da se izguba iz poslovnega leta 1999 v
višini 99,138.555,14 SIT pokrije v breme
rezerv.

5. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme spre-
memba statuta.

6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta izvoli
Draga Rabzelja in Ksenijo Poljanec. Mandat
sedanjim članom nadzornega sveta poteče
13. 12. 2000. Mandat članom novega nad-
zornega sveta začne teči od 14. 12. 2000
dalje.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe Melamin, d.d., Kočevje, za
poslovno leto 2001, imenuje revizijska dru-
žba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21.

8. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep, da članom nadzornega sveta pripada
nagrada v obliki sejnine v višini 40.000 SIT,
predsedniku pa v višini 60.000 SIT.

Sklep se uporablja od 14. 12. 2000
dalje.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s pri-
poročeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključ-
no 17. 10. 2000 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 30. 9. 2000.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pi-
sarni so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je

skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
splošno kadrovskem sektorju vsak delovnik
med 8. in 10. uro.

Melamin, d.d., Kočevje
uprava

direktor:
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Ob-35186
V skladu z določili statuta družbe Emona

– Blagovnica Bežigrad, d.d., sklicujemo

3. sejo skupščine družbe
Emona – Blagovnica Bežigrad, d.d.,
ki bo v torek, 17. 10. 2000 ob 8. uri v

prostorih družbe Dunajska 49, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles (predse-
dnik, preštevalca in notar).

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

3. Uporaba in razdelitev dobička.
4. Imenovanje novega člana nadzorne-

ga sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
Predlog sklepov:
– pod 1.: skupščina sprejme predlagani

dnevni red in organe skupščine ter imenuje
notarja po predlogu uprave;

– pod 2.: na podlagi mnenja nadzorne-
ga sveta uprave in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprej-
me se letno poročilo uprave za leto 1999 z
mnenjem revizorja v predloženem besedilu;

– pod 3.: dobiček ustvarjen v letu 1999,
v znesku 9,646.029,28 SIT ostane neraz-
porejen;

– pod 4.: na podlagi odstopne izjave
predsednika nadzornega sveta z dne 6. 7.
2000, mu z dnem 17. 10. 2000 preneha
mandat.

Skupščina imenuje novega člana nad-
zornega sveta na predlog delničarjev;

– pod 5.: na predlog nadzornega sveta
se za revidiranje računovovdskih izkazov za
leto 2000 imenuje EOS Revizijo, d.o.o.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na se-
jo skupščine 45 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
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prevzema glasovnic  za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če ob napo-
vedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje eno uro kasneje, ob 9. uri, v istih
prostorih. Skupščina bo na ponovnem za-
sedanju odločala ne glede na število prisot-
nih delnic.

Emona – Blagovnica Bežigrad, d.d.,
direktor: Pepi Derglin

Ob-35211
Na podlagi točke 8.44 statuta delniške

družbe Iskra Stikala - industrija nizkonape-
tostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4 sklicujem

2. izredno skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj

ki bo v torek, 17. oktobra 2000 ob 13.
uri nad Restavracijo Iskra v Kranju, Savska
loka 1.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Spremembe statuta družbe.
3. Ugotovitev prenehanja mandatov in

imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Predlog sklepa k 1. točki dnevnega re-

da: za predsedujočega skupščine se ime-
nuje Ivan Pivk, za njegovega namestnika pa
Marko Jenko.

Za preštevalca glasov se imenujeta Fran-
ci Mubi in Marko Stare, za namestnico pa
Alenka Čebašek.

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega re-
da: sprejmejo se naslednje spremembe sta-
tuta družbe:

– Črtajo se točke 4.3, 4.4., 4.6., 5. po-
glavje in točka 16.3.

– Sedanje 6. poglavje, ki postane 5. po-
glavje, se spremeni tako, da se glasi:

“5. Oblika delnic in vodenje registra
5.1. Delnice so izdane v nematerializira-

ni obliki.
5.2. Delnice so redne imenske delnice

ISTG.
5.3. Za izdajatelja vodi register delnic

(delniško knjigo) Centralna klirinško depot-
na družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:
KDD) na osnovi sklenjene medsebojne po-
godbe.

5.4. KDD v okviru vodenja registra in v
skladu s sklenjeno pogodbo za izdajatelja
vodi evidenco stanja pravic iz rednih imen-
skih delnic, vsakokratne imetnike teh pravic
ter morebitne pravice tretjih oseb.

5.5. Vsakemu delničarju je omogočen
vpogled v register (delniško knjigo) v skladu
s pravili vodenja registra.“

– Sedanji prvi stavek točke 8.22., ki po-
stane prvi stavek točke 7.22., se spremeni
tako, da se glasi: “Nadzorni svet šteje tri
člane.“

– Sedanja točka 8.23, ki postane točka
7.23., se spremeni tako, da se glasi: “En
član nadzornega sveta je predstavnik delav-
cev družbe in ga izvoli svet delavcev.“

– Sedanja točka 8.24., ki postane točka
7.24., se spremeni tako, da se glasi: “Nad-
zorni svet imenuje skupščina delničarjev z
navadno večino glasov navzočih delničar-
jev, razen člana nadzornega sveta iz točke
7.23. tega statuta.“

– Sedanja točka 8.55. ki postane točka
7.55., se spremeni tako, da se glasi: “La-
stniki delnic, zakoniti zastopniki pravnih
oseb, ki so lastniki delnic in pooblaščenci
delničarjev, se na skupščini legitimirajo tudi
s primerjavo stanja na ustrezen datum. Pri-
merja se na osnovi izpiska iz registra (delni-
ške knjige), ki ga v ta namen izdajatelj prido-
bi od KDD.“

– Sedanja točka 16.1, ki postane točka
15.1., se spremeni tako, da se glasi: statut
stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skup-
ščina družbe, vsakokratne spremembe sta-
tuta pa se uporabljajo od dneva vpisa spre-
memb v sodni register.“

Na podlagi sprejetih sprememb se pri-
pravi čistopis statuta družbe, v katerem se
vse določbe ustrezno preštevilčijo.

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:
a) Ugotovi se, da 17. 10. 2000 na pod-

lagi podane odstopne izjave preneha član-
stvo v nadzornem svetu Barbari Vtič Vra-
ničar.

b) Zaradi poteka mandata 17. 10. 2000
preneha članstvo v nadzornem svetu Alek-
sandru Ravnikarju in Andreju Košaku.

c) Za nova člana nadzornega sveta se
imenujeta Aleksander Ravnikar in Jože Pukl.
Štiriletni mandat novoimenovanih članov
nadzornega sveta začne teči 18. 10. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasuje se z glasovnicami.

Predloga sklepov pod točkama 1 in 2 je
podala uprava; nadzorni svet je na predlog
sklepa pod točko 1 podal pozitivno mnenje,
na predlog sklepa pod točko 2 pa za del
sklepa pozitivno, za del pa negativno mne-
nje. Predlog sklepa pod točko 3 je podal
nadzorni svet.

Delničarji lahko svoje obrazložene
nasprotne predloge sklepov posredujejo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri-
poročeno po pošti ali neposredno na sede-
žu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po zakonu o prevzemih.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Celotno gradivo bo na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovni dan od dneva obja-
ve sklica skupščine dalje.

Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Stikala, d.d. Kranj
uprava:

Aleksander Sašo Zupan

Ob-35214
Na podlagi 37.člena statuta družbe Gar-

denia Ars Florae, d.d., uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Gardenia Ars Florae, d.d., Ljubljana,

Trg mladinskih delovnih brigad 4,
ki bo dne 17. 10. 2000 ob 14. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Trg mladinskih
delovnih brigad 4, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov: Nevenko
Pavšelj, Cimperšek Olgo.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
pokritju izgube iz leta 1999.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1999 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja,

b) ugotovljena izguba iz leta 1999 se
pokrije po predlogu uprave družbe.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje Constantia MT & D, d.o.o., Ljublja-
na, Vilharjeva 27.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
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Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gardenia Ars Florae, d.d.
direktor:

Gorazd Račič

Št. 150/2000 Ob-35291
Uprava družbe na podlagi zakona o go-

spodarskih družbah in 27. člena statuta dru-
žbe sklicuje

3. sejo skupščine,
delniške družbe SGP Posavje Sevnica,

d.d., Sevnica,
ki bo v torek, 24. 10. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe, na Trgu svobode 9, v Sev-
nici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvoli za predsedujočega skupščine Franca
Ernestla in dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje vabljen notar Alojz Vidic.
3. Obravnava in sprejem revidiranega let-

nega poročila družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe
SGP Posavje Sevnica, d.d., za poslovno
leto 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlog sklepa, da se izguba za
poslovno leto 1999 v višini
119,984.979,44 SIT pokrije na naslednji
način:

– iz nerazporejenega dobička za poslov-
no leto 1994 v višini 975.099,44 SIT in
revalorizacijo dobička iz leta 1994 do 31.
12. 1999 v višini 482.860,82 SIT,

– iz nerazporejenega dobička za poslov-
na leta 1995, 1996, 1997, 1998 v skupni
višini 23,840.584,27 SIT, skupaj z revalori-
zacijo nerazporejenega dobička za poslov-
na leta 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, ki
na dan 31. 12. 1999 znaša 4,597.318,52
SIT,

– iz prostih rezerv 248.684,83 SIT in
revalorizacijo teh rezerv do 31. 12. 1999 v
višini 160.122,38 SIT,

– preostanek izgube iz poslovnega leta
1999 v višini 89,680.309,18 SIT se pokrije
v breme poslovnega rezultata v obdobju na-
slednjih petih let.

5. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: Rainer Niko se na pod-
lagi odstopne izjave razreši kot predsednik
in kot član nadzornega sveta družbe SGP
Posavje Sevnica, d.d., Kolman Andreja se
na podlagi odstopne izjave razreši kot na-
mestnica predsednika in kot članica nad-
zornega sveta družbe SGP Posavje Sevni-
ca, d.d.

6. Imenovanje dveh novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta družbe
SGP Posavje Sevnica, d.d., izvolita:

– Patty Jože, Finžgarjeva ulica 2, 8250
Brežice,

– Pipan Franc, Cesta na Dobravo 27,
8290 Sevnica.

7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2000 imenuje revizijska hiša Bonite-
ta, družba za revizijo, podjetništvo in po-
slovno svetovanje, d.o.o., Velenje.

Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo tisti delničarji, ki se veljavno
prijavijo na skupščino. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo
na skupščini prijaviti najkasneje tri dni pred
zasedanjem. Pooblastilo pooblaščencu mo-
ra biti pisno.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Kolikor ob prvem sklicu ne bo doseže-
na vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost,
bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega
dne 24. 10. 2000 ob 13. uri na sedežu
družbe.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu
uprave, v času od dneva sklica do dneva
zasedanja, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

Splošno gradbeno podjetje Posavje
Sevnica, d.d.,

uprava
direktor: Mrgole Albert

Ob-35306
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ti-

skarna Tone Tomšič, d.d., uprava sklicuje

4. redno sejo skupščine
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.,

ki bo dne 16. 10. 2000 ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Gregorčičeva
25/a z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branka Nef-

fat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov: Radomir Gicić,

univ. dipl. ek.,in Ana Perec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1999 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
let 1993,1994, 1995, 1996, 1997 in
1999.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

a) Ugotovljena izguba v višini:
– 25,263.065,80 SIT iz leta 1993,
– 11,609.157,89 SIT iz leta 1994,
– 74,937.316,08 SIT iz leta 1995,
– 32,674.000 SIT iz leta 1996,
–  5,978.458,15 SIT iz leta 1997,
ter revalorizacija izgube in popravek vre-

dnosti izgube od 1.1.1994 do 31. 12.
1999 v višini 63,016.217,11 SIT, skupaj
213,478.215,03 SIT, se v celoti pokrije po
stanju na dan 31.12.1999 z zneski:

– 2,759.996,13 SIT iz nerazporejene-
ga dobička leta 1998,

– 209.757,42 SIT iz revalorizacije po-
pravka vrednosti nerazporejenega dobička,

– 179,277.414,42 SIT iz revalorizacij-
skega popravka vrednosti rezerv,

– 31,231.077,06 SIT iz revalorizacijske-
ga popravka kapitala.

b) Ugotovljena izguba iz leta 1999 v viši-
ni 35,529.037,14 SIT se pokrije iz prihod-
kov v naslednjih petih letih v skladu s pred-
pisi.

4. Združitev s pripojitvijo družbe Tiskar-
na Tone Tomšič, d.d. k družbi Tiskarna Ljub-
ljana, d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:

4.1. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d. k
družbi Tiskarna Ljubljana, d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
družbe Tiskarna Tone Tomšič, d.d. k družbi
Tiskarna Ljubljana, d.d. s poročilom uprave
in revizijskim poročilom o pripojitvi, ki ga je
izdelal pooblaščeni revizor Podboršek, re-
vizijska družba d.o.o., Ljubljana v prilože-
nem besedilu.

4.2. Sprejem sklepa o potrditvi pogod-
be o združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna
Tone Tomšič d.d. k družbi Tiskarna Ljublja-
na d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe o
združitvi s pripojitvijo družbe Tiskarna Tone
Tomšič, d.d. k družbi Tiskarna Ljubljana,d.d.

4.3. Sprejem sklepa o imenovanju za-
stopnika delničarjev po 521.členu zakona o
gospodarskih družbah za prejem delnic in
za denarna plačila.

Sprejme se sklep, da za zastopnika del-
ničarjev po 521. členu zakona o gopodar-
skih družbah za prejem delnic in za denarna
plačila skupščina imenuje Klirinško depot-
no družbo, d.d. Ljubljana.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
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go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Tiskarna Tone Tomšič, d.d., Ljubljana
direktor družbe:

Vital Žitnik, graf. inž.

Ob-35313
Na podlagi 6.4. člena statuta delniške

družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. in na pod-
lagi 66. člena zakona o prevzemih (Ur. l.
RS, št. 47/97) uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v

Kranju, Savska loka 4, v ponedeljek,
16. oktobra 2000 ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, zapisnikarja, dva preštevalca gla-
sov in notarjapo predlogu uprave.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava poročila uprave o poslov-

nih rezultatih za leto 1999 in poročila o
revidiranju računovodskih izkazov družbe za
leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1999.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička za leto 1999 in delitev dela ne-
razporejenega dobička iz preteklih let po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Za dividende se nameni del nerazpore-
jenega dobička iz preteklih let in sicer 50
SIT bruto dividende na delnico, v skupnem
znesku 9,622.100 SIT.

Za udeležbo uprave na dobičku se na-
meni 480 SIT.

Ostanek dobička iz preteklih let v znesku
8,837.993,44 SIT in dobiček iz poslovnega
leta 1999 v znesku 12,852.648,80 SIT pa
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizijske hiše za revizijo
poslovanja v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije poslovanja v letu
2000 imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o.,
Bežigrad 1, Ljubljana.

6. Dopolnitev registracije dejavnosti
družbe.

Predlog sklepa: družba se doregistrira
za naslednje dejavnosti:

– 40.105 distribucija električne energije,
– 40.200 oskrba s plinastimi gorivi po

plinovodni mreži,
– trgovina na drobno z računalniško

opremo,
– izvajanje nadzora po zakonu o graditvi

objektov,
– izvajanje nadzora nad izdelavo elektro

in strojnih instalacij.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

16. 10. 2000 ob 12. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za isti dan, to je
16. 10. 2000 ob 13. uri. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, skladno s statutom,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Skupščinski prostor
bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na skupščini, na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v skupščinske prostore, ko podpiše-
jo tudi seznam prisotnih udeležencev.

Pooblaščenec mora k prijavi udeležbe
priložiti pisno pooblastilo.

Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-
ne predloge družbi v 7 dneh po objavi zase-
danja skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani na sedež družbe.

Gradivo: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je zainteresiranim delničarjem
na vpogled v času od 11. septembra 2000
dalje na sedežu družbe v Kranju, Savska loka
4, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
uprava družbe

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Ob-35080
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 1. 8. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija podjetij Era, d.d., Vele-
nje, Prešernova 10, 3320 Velenje in Do-
lina, d.d., Goriška 46, 3320 Velenje, skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s pripojitvi-
jo družbe Dolina, d.d., k družbi Era, d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga trgovine na drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki ter trgovine na veliko z živilski-

Razne objave

Ob-35213
Sklad Republike Slovenije za razvoj ma-

lega gospodarstva, Trubarjeva 11, Maribor,
ki ga zastopa v. d. direktorice Lojzka Podvr-
šnik, na podlagi finančnega načrta za leto
2000 in sklepa Vlade Republike Slovenije,
št. 408-06/98-20 z dne 1. 6. 2000, kjer je
za prodajo poslovnih prostorov predvidenih
90 mio SIT, razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnine v Ljubljani
1. Predmet prodaje so poslovni prostori

na Štefanovi ulici 5 (Nebotičnik) v Ljubljani,
v skupni izmeri 191,07 m2, parc. št. 450, z.
k. vložek 1223, k.o. Ajdovščina. Poslovni
prostori so opremljeni z rustikalnim pohiš-
tvom.

2. Izklicna cena poslovnih prostorov z
rustikalno opremo znaša 72,527.000 SIT.

3. Javna dražba bo pisna. Ponudbe mo-
rajo biti vložene najkasneje v roku 15 dni po
objavi tega razpisa, v zaprti ovojnici, na na-
slov: Sklad RS za razvoj malega gospodar-
stva, Trubarjeva 11, Maribor, z oznako “Jav-
na dražba za prodajo poslovnih prostorov v
Ljubljani”, z oznako “ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 2. 10. 2000 ob 10. uri. Uprava Skla-
da RS za razvoj malega gospodarstva bo o
najugodnejšem ponudniku odločila najka-
sneje v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

5. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki so položile varščino. Draži-
telji, ki sodelujejo na javni dražbi za pravne
osebe, morajo predložiti pooblastilo pravne
osebe – dražitelja in izpisek iz sodnega re-
gistra.

6. Varščino v višini 10% izklicne cene,
kar znaša 7,252.700 SIT, plačajo dražitelji
do dneva dražbe na žiro račun Sklada RS
za razvoj malega gospodarstva, Maribor,
Trubarjeva 11, št. 51800-627-913. Kopija
potrdila o plačani varščini mora biti prilože-
na k ponudbi. Varščino bomo izbranemu
ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa
bomo varščino brez obresti vrnili najkasneje
v petih dneh po končani javni dražbi.

7. Poslovni prostori se prodajo po nače-
lu “videno – kupljeno” in bodo prodani kup-
cu, ki bo ponudil najvišjo ceno.

8. Kupec mora skleniti kupoprodajno po-
godbo najkasneje v 15 dneh po končani

mi in neživilskimi izdelki, ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zako-
nodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence
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dražbi, celotno kupnino pa plačati najka-
sneje v 8 dneh po uveljavitvi pogodbe, sicer
varščina zapade. Davek na promet nepre-
mičnin in overitveno takso plača prodajalec,
stroške vpisa v zemljiško knjigo pa kupec.

9. Ogled poslovnih prostorov na Štefa-
novi 5/5, Ljubljana, ki so predmet javne
dražbe bo v sredo, 20. 9. 2000, med 9. in
16. uro.

10. Vse dodatne informacije v zvezi z
dražbo nepremičnine lahko dobite vsak dan
na tel. 02/234-12-76.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva,

Maribor

Št. 763-5/2000 Ob-35256
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slo-

venije z dne 3. 8. 2000 in 10. člena uredbe
o odprodaji, oddaji in zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije,
objavljamo

javno dražbo

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-
53-61.

2. Predmet javne dražbe:
a) Odprodaja rabljenih osebnih vozil po

priloženem seznamu:

Zap. št. Tip vozila Letnik Prevoženi km Cenjena oc. vred.
SIT

1. Lada Niva 1.7 1995 40.000 540.000
2. Lada Niva 1.7 1995 49.000 490.000
3. Lada Niva 1.7 1995 43.000 480.000
4. Lada Niva 1.7 1995 51.000 560.000
5. Lada Niva 1.7 1995 45.000 480.000
6. Lada Niva 1.7 1995 48.000 470.000
7. Lada Niva 1.7 1995 23.000 610.000
8. Suzuki Jimny 1.3 1995 10.000 380.000
9. Ford Eskord 1.6i CLX 1995 123.000 750.000
10. Lada Niva 1600 1986 87.600 70.000
11. Lada 1200S 1987 100.000 10.000
12. Lada karavan 1987 84.320 125.000
13. Lada Niva 1.7 1995 44.265 520.000
14. Lada Niva 1600 1995 10.054 520.000

Ogled vozil, dogovor za dan in uro ogleda ter druge informacije:

Zap. št. Lokacija Kontaktna oseba Tel. št.
vozila

1 Arhitekta Novaka17, M.Sobota Belak Danilo 02/53-49-500
2 in 12 Tyrševa 15, Maribor Lugarič Branka 02/23-41-615
3 Vorančev trg 1, Slovenj Gradec Andrejc Hinko 02/88-39-220
4 in 9 Večna pot 2, Ljubljana Drago Robas 01/42-35-432
5 Savinjska c. 4, Nazarje Štancar Gregor 03/58-31-063
6 Tumov drevored 17, Tolmin Košič Vladimir 05/38-81-212
7 Rožna ul. 39, Kočevje Vizjak Anton 01/89-55-276
8 in 13 Ljubljanska c. 19, Bled Klinar Andrej 04/57-50-300
10 in 11 Gubčeva 15, Novo mesto Vidmar Cirila 07/33-24-133
14 C. Staneta Žagarja 27b, Kranj Leban Bernarda 04/20-24-200

b) Vsa vozila se odprodaja po sistemu
videno-kupljeno. Davek na promet vozila,
davek na dodano vrednost in stroške prepi-
sa plača kupec.

c) Rok predaje: po podpisu pogodbe in
izvršenih plačilih.

3. Predložitev ponudb: ponudbe morajo
biti oddane v tajništvu naročnika do 2. 10.
2000, najkasneje do 10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.

Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj –
javna dražba – osebna vozila«.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR 50106-603-
54908, z označbo 101-900.

6. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene vsakega vozila na ŽR, št. 50106-603-
54908, sklic na številko:101-901, z obvez-
no navedbo namena nakazila »Varščina za
vozilo pod zap. št. 101-901«.

Položena kavcija se šteje za kupnino. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
osmih dni brez obresti.

Če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina pa zadržana.

7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:

– potrdilo o plačani kavciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (za pravne osebe),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (za pravne
osebe).

Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev, se izločijo iz postopka
že na začetku dražbe.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena.

Najugodnejši dražitelj je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno.

Dražitelji, ki bodo prisotni na javnem od-
piranju ponudb, bodo o izidu javne dražbe
obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o izi-
du pisno obveščeni v 5 dneh od javnega
odpiranja ponudb.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2.10. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Zavoda za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
ki jo je izdal državni organ.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 77/2000 Ob-35393

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
2000/07785 z dne 26. 5. 2000 pri subjek-
tu vpisa Inštitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, d.d., Ljubljana, Teslova 30, pod vlož-
no številko 1/00352/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča začetek likvidacijskega
postopka nad subjektom. Sklep je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 8. 9.
2000, pod Rg-10214. Likvidacijski upravi-
telj Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva 9, pozi-
va vse upnike, da prijavijo svoje terjatve na
dan 26. 5. 2000 likvidacijskemu upravitelju v
roku 30 dni od objave tega oklica. Prijave je
potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentira-
ne z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
jih poslati na naslov: IEVT, d.d., v likvidaciji,
Teslova 30, 1000 Ljubljana.

Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.

IEVT, d.d., v likvidaciji, Ljubljana
likvidacijski upravitelj

Igor Bončina
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Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Džabiri Zaim s.p., Koresova 7, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3043/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gns-35203

Mihelčič Marjan, Dol. Težka voda 31, Novo
mesto, obrtno dovoljenje, št. 012526/1494/
00-48/1995 in odločbo, izdano dne 6. 3.
1995. gnb-34670

Ozimič Miran s.p., Kraigherjeva 7, Lenart v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št. 21-
0483/96, izdan dne 10. 4. 1996. gni-35113

Pirkovič Milan, Bereča vas 5/a, Suhor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 34-0064/94, iz-
dan dne 1. 6. 1999. gnh-34839

Žižek Vladimir, Kokolova ulica 2, Ptuj, obr-
tno dovoljenje, št. 045619/0739/00-52-
1995. gnq-35205

Potne listine

Babnik Žiga, Verje 48/c, Medvode, potni
list, št. BA 853915, izdala UE Ljubljana.
gnm-35334

Bobek Andreja, Brestrniška 1, Bresterni-
ca, potni list, št. BA 210105, izdala UE Mari-
bor. gnz-35071

Bočina Vlado, Pot na Fužine 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 681926, izdala UE Ljubljana.
gnt-34977

Božič Tomislav, Fabianijeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 110265, izdala UE Ljubljana.
gnx-35048

Bunderla Marija, Dolič 97, Kuzma, potni
list, št. AA 415846, izdala UE Murska Sobo-
ta. gnh-35064

Cvetaš Miha, Črni vrh 96, Črni vrh nad
Idrijo, potni list, št. BA 964024, izdala UE
Idrija. gnf-35266

Čalija Marija, II. Prek. brigade 29/f, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 135079, izdala UE Koper. gnh-34939

Čekić Boris, Kranjska cesta 24, Šenčur,
potni list, št. BA 580658, izdala UE Kranj.
gnb-35170

Dibrani Nijaz, Ruška cesta 87, Maribor,
potni list, št. BA 875914, izdala UE Maribor.
gns-35053

Dimnik Daša, Kalce 20/c, Logatec, potni
list, št. BA 664299, izdala UE Ljubljana.
gnn-34933

Divjak Boštjan, Gregčeva ulica 8, Mengeš,
potni list, št. BA 252192, izdala UE Domžale.
gno-35132

Dobaj Ljudmila, Gregorčičeva 25, Maribor,
potni list, št. AA 7529, izdala UE Maribor.
gno-35057

Dolžan Petra, Cesta bratov Stražišarjev 16,
Jesenice, potni list, št. BA 474331, izdala UE
Jesenice. gnc-35269

Drofenik Jolanda, Puče 55/a, Šmarje, po-
tni list, št. AA 208411, izdala UE Koper.
gnz-35021

Ducman Zlatko, Brezovica 23, Kropa, pot-
ni list, št. AA 186414, izdala UE Radovljica.
gnm-35259

Emeršič Bogoslav, Berinjak 14, Zgornji Le-
skovec, potni list, št. BA 729252, izdala UE
Ptuj. gns-35303

Flego Marko, Kosovelova 53, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
14/2000. gng-34740

Furlan Robert, Kidričeva 18, Nova Gorica,
potni list, št. AA 551007, izdala UE Nova Go-
rica. gnm-34859

Furlan Robert, Kidričeva 18, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 91984, iz-
dala UE Nova Gorica. gnl-34860

Goleš Kristina, Dobrnež 13, Slovenske Ko-
njice, potni list, št. AA 654435, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-35282

Grahek Gregor, Breg revolucije 16/c, Me-
tlika, potni list, št. BA 834706, izdala UE Met-
lika. gnq-34755

Grofelnik Martin, Hajnsko 12, Pristava pri
Mestinju, potni list, št. BA 977837, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv-34800

Hauptman Petra, Radvanjska cesta 61,
Maribor, potni list, št. BA 835178, izdala UE
Maribor. gns-35178

Herman Roman, Stari trg 63, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 807714, izdala UE Slo-
venj Gradec. gny-34747

Jazbec Pavel, Budna vas 15/a, Šentjanž
pri Dravogradu, potni list, št. BA 768593, iz-
dala UE Sevnica. gnd-35268

Jeromel Metod, Gornji trg 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 265003, izdala UE Ljubljana.
gnv-35150

Jovanović Dragoslav, Bilečanska 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 531496, izdala UE
Ljubljana. gng-35190

Jožef Silvestra, Herinja vas 33, Otočec,
potni list, št. BA 921832, izdala UE Novo
mesto. gni-35013

Juvan Vid, Dergomaška 37, Ljubljana, pot-
ni list, št. CA 32004, izdala UE Ljubljana.
gnv-34775

Kancilija Miha, Cilenškova ulica 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 560836, izdala UE
Ljubljana. gny-35222

Klanšek Nastja, Delavska ulica 8, Senovo,
potni list, št. BA 268876, izdala UE Krško.
gnm-34738

Kliček Aleš, Zasavska cesta 68, Ljubljana,
potni list, št. AA 59673, izdala UE Ljubljana.
gnt-35002

Kljun Franjo, Cesta II/22, Velenje, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št. 73/
2000. gno-34907

Kneževič Marinko, Novosadska ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. BA 886838, izdala UE
Ljubljana. gnf-35041

Kodranov Aleksej, Podbrdo 58, Podbrdo,
potni list, št. BA 743942, izdala UE Tolmin.
gnl-35010

Kojić Idheta, Na Jami 1, Ljubljana, potni
list, št. AA 293713, izdala UE Ljubljana.
gny-35322

Kokovnik Jože, Stritarjeva ulica 21, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 14744, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-35058

Kolar Sonja, Lokarje 13/a, Šentjur, potni
list, št. BA 382278, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnj-35062

Korenjak Danijel, Kromberk, Breg 1, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
69086, izdala UE Nova Gorica. gni-34863

Košir Manuela, Vrtna ulica 2, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 866089, izdala UE Za-
gorje ob Savi. gnq-34980

Krajnc Jure, Ulica Frankolovskih žrtev 15,
Celje, potni list, št. AA 51514, izdala UE Ce-
lje. gnf-35166

Kranjc Metod, Luize Pesjakove ulica 4, Lju-
bljana, potni list, št. BA 288038, izdala UE
Ljubljana. gnl-35185

Krivokapić Mirko, Zg. Selnica 23, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 243653, izdala UE
Ruše. gnt-34902

Križaj Dragica, Vodnikova 284, Ljubljana,
potni list, št. AA 765969, izdala UE Ljubljana.
gnd-34668

Križnar Škapin Marta, Uica heroja Rojška
32, Celje, potni list, št. AA 410453, izdala UE
Celje. gnh-34693

Kudra Aleksandar, Preglov trg 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 949526, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-35249

Kutin Stanko, Valvazorjeva 14, Maribor,
potni list, št. BA 468185, izdala UE Maribor.
gnt-35177

Leskošek Miroslav, Topolšica 211, Topol-
šica, potni list, št. BA 855728, izdala UE Ve-
lenje. gng-34890

Lipej Helena, Ulica Stanka Škalerja 17,
Brežice, potni list, št. AA 337308, izdala UE
Brežice. gnd-34768

Majetić Nejad, Steletova cesta 25, Kam-
nik, potni list, št. BA 931002, izdala UE Kam-
nik. gno-35257

Malus Helena, Kopna pot 3/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 594332, izdala UE Ljubljana.
gnw-35199

Malus Simon, Kopna pot 3/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 845395, izdala UE Ljubljana.
gnv-35200

Malus Stanislav, Kopna pot 3/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 535299, izdala UE Ljubljana.
gnu-35201

Markun Stanislav, Velesovska cesta 8, Še-
nčur, potni list, št. BA 677137, izdala UE
Kranj. gnv-34725

Matjan Tomaž, Ulica miru 13, Ljubljana,
potni list, št. AA 600644, izdala UE Ljubljana.
gnd-35318

Mesojedec Pervinšek Alenka, Veselova
12, Ljubljana, potni list, št. AC 878, izdalo
MZZ RS dne 20. 2. 1997. gni-35117

Mestek Grega, Reška ulica 33, Ljubljana,
potni list, št. AA 43495, izdala UE Ljubljana.
gng-35315

Mitrović Biljana, Ulica 1. maja 14, Postoj-
na, potni list, št. BA 847173, izdala UE Posto-
jna. gnh-34989

Nikolavčič Elena, Soška cesta 4, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
136307, izdala UE Nova Gorica. gnx-35023

Noč Aleš, Neubergerjeva 16, Ljubljana,
potni list, št. AA 80834, izdala UE Ljubljana.
gni-35238

Novak Srečko, Ulica Iga Grudna 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 110219, izdala UE
Ljubljana. gnu-34876

Ojsteršek Ivan, Koroškega bataljona 3, Lju-
bljana, potni list, št. BA 247700, izdala UE
Ljubljana. gnk-35336

Papež Aleš, Veselova ulica 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 824274, izdala UE Ljubljana.
gni-34742

Pavšič Manca, Bičevje 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 680978, izdala UE Ljubljana.
gnu-35326

Petrovič Julija, Cesta za gradom 19, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 761357,
izdala UE Koper. gnj-35137

Plavec Matej, Dogoška 20, Maribor, potni
list, št. BA 497130, izdala UE Maribor.
gnb-34745

Plešej Borut, Videmska 5, Ljubljana, potni
list, št. AA 93196, izdala UE Ljubljana.
gnb-35195



Stran 7264 / Št. 80-81 / 15. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pocajt Vinko, Podgorska cesta 102, Slo-
venj Gradec, potni list, št. AA 76004, izdala
UE Slovenj Gradec. gnh-35014

Podgornik Sonja, Bilje 199, Renče, potni
list, št. BA 867147, izdala UE Nova Gorica.
gnt-34752

Polajžer Katja, Višnja vas 42, Vojnik, potni
list, št. BA 878157, izdala UE Celje.
gnh-35039

Ponjević Mirko, Knafljev trg 4, Ribnica, po-
tni list, št. AA 387306, izdala UE Ribnica.
gnq-34909

Prinčič Joni, Parmova 20, Ljubljana, potni
list, št. AA 974701, izdala UE Ljubljana.
gnv-34925

Pušnik Sašo, Ulica Arnolda Tovornika 4,
Maribor, potni list, št. BA 171167, izdala UE
Maribor. gnf-34695

Razgoršek Jasmina, Florjan 46, Šoštanj,
potni list, št. BA 442487, izdala UE Velenje.
gnp-34906

Rojc Sandi, Menžan 28, Koper - Capodis-
tria, maloobmejno prepustnico, št. AI 12315,
izdala UE Koper. gnk-34761

Rošer Jožica, Na vasi 23, Mislinja, potni
list, št. AA 352011, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnn-35258

Rutar Karmen, Murski vrh 35, Radenci,
potni list, št. BA 825810, izdala UE Gornja
Radgona. gnl-34885

Rutar Marija, Murski vrh 35, Radenci, pot-
ni list, št. AA 582872, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnm-34884

Sagadin Zmagoslav, Hacquetova ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 454934, izdala UE
Ljubljana. gnv-34900

Seferagić Mirzeta, Voglarjeva ulica 4, Na-
klo, potni list, št. AA 923168, izdala UE Kranj.
gnc-35244

Sever Dragica, Viška cesta 69/b, Ljublja-
na, potni list, št. BA 313691, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-35158

Skutnik Marija, Bevče 10, Velenje, potni
list, št. BA 430463, izdala UE Velenje.
gne-35296

Sladič Slađana, Hruševska cesta 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 768798, izdala UE
Ljubljana. gnf-35341

Sladić Peter, Hruševska 4, Ljubljana, potni
list, št. AA 62040, izdala UE Ljubljana.
gnw-34999

Stojić Saša, Ul. prekomorskih brigad 8,
Postojna, potni list, št. BA 630381, izdala UE
Postojna. gnv-35025

Suhadolnik Alenka, Smrečnikova ulica 23,
Novo mesto, potni list, št. BA 261444, izdala
UE Novo mesto. gnj-35237

Sviben Marijan, Agrokombinatska cesta
64, Ljubljana, potni list, št. AA 244809, izdala
UE Ljubljana. gnp-35006

Šilc Martina, Gorenji lazi 4, Ribnica, potni
list, št. BA 418844, izdala UE Ribnica.
gng-34990

Škapin Rudolf, Ulica heroja Rojška 32, Ce-
lje, potni list, št. AA 410452, izdala UE Celje.
gns-34903

Škulj Špela, Reška ulica 33, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 102305, izdala UE Ljubljana.
gnf-35316

Šmigovc Milan, Pernovo 27/a, Žalec, pot-
ni list, št. BA 111114, izdala UE Žalec.
gnd-35293

Šolar Jerica, Bukovščica 9, Selca, potni
list, št. AA 895072, izdala UE Škofja Loka.
gnz-34796

Šolar Valentin, Bukovščica 9, Selca, potni
list, št. AA 881091, izdala UE Škofja Loka.
gnb-34795

Špacapan Mirjana, Tomšičeva ulica 10,
Nova Gorica, potni list, št. AA 398455, izdala
UE Nova Gorica. gnf-34741

Štampar Ivana, Segovci 41, Apače, potni
list, št. BA 969825, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnt-35052

Štolfa Damijan, Vojkova cesta 5, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 638842, izdala UE Nova
Gorica. gns-35128

Šturm Branko, Cesta v Staro vas 5, Posto-
jna, potni list, št. BA 489465, izdala UE Pos-
tojna. gnq-35180

Torbica Zora, Seidlova cesta 30, Novo me-
sto, potni list, št. BA 870202, izdala UE Novo
mesto. gns-35078

Uršič Marko, Trg Dušana Kvedra 10, Mari-
bor, potni list, št. BA 836697, izdala UE Mari-
bor. gno-34882

Užmah Ivanka, Šentvid pri Planini 39, Pla-
nina pri Sevnici, potni list, št. BA 460631,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnq-35055

Vajndorer Andrej, Bergmanstr. 12, Brege-
nz, Avstrija, potni list, št. AA 046751, izdala
UE Gornja Radgona. gni-35038

Veber Dragica, Cesta Jaka Platiše 17, Kra-
nj, potni list, št. BA 631150, izdala UE Kranj.
gng-35065

Velepec Janez, Nagoriška cesta 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 155481, izdala UE
Ljubljana. gnc-34723

Vogrinčič Dušan, Ul. Bratov Hvalič 2, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
75275, izdala UE Nova Gorica. gnb-35020

Vokal Tomaž, Ulica Gubčeve brigade 23,
Ljubljana, potni list, št. BA 592217, izdala UE
Ljubljana. gnx-35148

Vončina Borislava, Grajska cesta 23, Ka-
nal, maloobmejno prepustnico, št. AI 51453,
izdala UE Nova Gorica. gnc-35019

Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 813938, izdala UE
Ljubljana. gnm-34934

Zalokar Valentin, Stara Fužina 192, Bohi-
njsko Jezero, potni list, št. BA 509577, izdala
UE Radovljica. gnu-34751

Zamuda Zlatko, Volkmerjeva cesta 28,
Ptuj, potni list, št. BA 309279, izdala UE Ptuj.
gnu-35076

Zrnec Karmen, Bevkova ulica 11, Ajdovš-
čina, potni list, št. AA 722670, izdala UE Aj-
dovščina. gnr-34754

Zupančič Tanja, Koroška cesta 8, Jeseni-
ce, potni list, št. AA 196500, izdala UE Jese-
nice. gni-35063

Žabkar Jože, Ulica 11. novembra 2, Le-
skovec pri Krškem, potni list, št. AA 474892,
izdala UE Krško. gnm-35059

Žabkar Jožica, Ulica 11. novembra 2, Le-
skovec pri Krškem, potni list, št. BA 37965,
izdala UE Krško. gnl-35060

Žižek Ivan, Na Gradu 5, Ptuj, potni list, št.
BA 819489, izdala UE Ptuj. gnx-34873

Žolgar Darja, Kardeljev trg 10, Velenje,
potni list, št. BA 409748, izdala UE Velenje.
gnj-34887

Žumer Egon, Savska cesta 2, Kranj, potni
list, št. AA 219671, izdala UE Kranj.
gnf-35066

Osebne izkaznice

Bezjak Robert, Župančičeva 18, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 62682.
gne-35017

Bremec Mitja, Ulica Vinka Vodopivca 103/
c, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
350132. gnl-35260

Brili Boris, Cesta 4. julija 62/a, Krško, ose-
bno izkaznico, št. 357830. gnc-35294

Čibej Vida, Koroška 26, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000337729. gne-35042

Denša Goran, Ul. Štefana Kovača 96, Tur-
nišče, osebno izkaznico, št. 239858.
gni-34888

Drmota Marica, Ilovški štradon 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 46285. gno-35007

Drozg Marta, Kolaričeva 5, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 290839. gnk-35061

Erceg Jasna, Topniška ulica 70, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 185148. gnw-34749

Fideršek Stanislav, Cirkovce 77/a, Cirkov-
ce, osebno izkaznico, št. 331428. gnl-35139

Fifolt Janez, Streliška 24, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 379168. gnt-35077

Flego Marko, Kosovelova ulica 53/A, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 318553.
gnh-34739

Ivec Bogdan, Rutečna vas 10, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 127600. gnr-34704

Jager Robert, Pletovarje 5/a, Dramlje, ose-
bno izkaznico, št. 180157. gnd-34893

Jereb Borut, Skaletova 7, Celje, osebno
izkaznico, št. 285552. gne-35167

Jurički Mihael, Ob gozdu 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 70724. gnf-35291

Kadunc Karina, Pintarjeva cesta 24, Zago-
rje ob Savi, osebno izkaznico, št. 317929.
gnc-34748

Kaučič Mitja, Radvenci 31, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 53904.
gnd-35018

Klampfer Sandro, Visoko 49, Visoko, ose-
bno izkaznico, št. 195823. gnv-35075

Klančar Stanislava, Veliki vrh 8, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 173907. gnf-35016

Klopčič Katja, Čemšenik 24, Čemšenik,
osebno izkaznico, št. 268465. gnm-35084

Klopčič Tanja, Kraška 16/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 51056. gnk-35236

Koder Irena, Kokra 41/a, Preddvor, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.78/2000. gnd-35068

Kolar Mrija, Gorazdova 11, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 43878. gns-35003

Kosi Aleksandra, Limbuška 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 54498. gnv-35054

Košuta Lara, Gor. Cerovo 65/b, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 227762. gnk-35140

Kreus Peter, Česence 32/a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 36962. gnv-35129

Kus Jožica Pavla, Kešetovo 9, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 81708. gnk-34736

Kuzman Adolf Ivan, Linhartova 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 376760. gnf-34766

Lah Alojzija, Hacquetova 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106803. gnu-35001

Lamut Stanislav, Pot na Gorjance 19, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 200462.
gnl-34910

Lemut Silvija, Cesta 27/a, Ajdovščina, ose-
bno izkaznico, št. 403104. gny-35126

Leskovšek Gregor, Gosposka 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 107226.
gnk-35040

Lindič Marjetka, Ketejeva ulica 8, Brežice,
osebno izkaznico, št. 376908. gnw-35299

Ločnikar Niki, Robindvor 127, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 212682. gny-34897

Lončarič Doroteja, Trubarjeva ulica 9, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 47274.
gnp-35056

Majerič Lidija, Zgornja Jablana 28, Cirkov-
ce, osebno izkaznico, št. 239946.
gne-35242

Medjedović Taip, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217870. gnk-34911
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Milanović Milutin, Hrastje 35/c, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 103586. gng-35290

Novak Vida, Arclin 7, Škofja vas, osebno
izkaznico, št. 285043. gnh-35289

Onič Edvard, Hošnica 15, Laporje, oseb-
no izkaznico, št. 32431. gnj-34737

Pelc Davor, Kanižarica 69, Črnomelj, ose-
bno izkaznico, št. 170469. gnr-34883

Petrovič Julija, Cesta za gradom 19, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
255845. gni-35138

Poličnik Tadej, Luče 122, Luče, osebno
izkaznico, št. 221489. gnc-34894

Puc Dragica, Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.79/2000. gnx-35198

Rode Mateja, Miklošičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 199302. gno-34857

Sabo Katarina, Agrokombinatska 13/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 283120.
gnp-35031

Simčič Nada, Vipolže 34, Dobrovo v Br-
dih, osebno izkaznico, št. 70201. gns-34753

Skutnik Marija, Bevče 10, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 177819. gny-35297

Smole Marko, Stanežiče 34/b, Ljubljana-
Šentvid, osebno izkaznico, št. 285679.
gns-35028

Strnad Peter, Ravbarjeva ulica 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 324266.
gnq-34930

Šilar Uroš, Ulica Rudija Papeža 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 31076. gnq-35080

Šimetić Andrej, Albina Dujca 4, Divača,
osebno izkaznico, št. 247962. gne-34667

Škof Saša, Nanoška 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 252647. gng-34915

Šlosar Marija, Vodnikova 285/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 29143. gno-35232

Špehar Marko, Al. Travna 23, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 359113. gni-35288

Usar Frančiška, Ljubija 36, Mozirje, oseb-
no izkaznico, št. 348417. gnf-34891

Vovk Mirjam, Podnanos 34, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 287116. gns-34678

Vuk Roman, Hrastovec 24/e, Zavrč, ose-
bno izkaznico, št. 177648. gnk-35261

Zajc Toni, Muljava 24, Ivančna Gorica,
osebno izkaznico, št. 357310. gnd-35343

Zorč Janka, Gregorčičeva 8, Tolmin, ose-
bno izkaznico, št. 121008. gnj-35262

Žuljan Karmen, Smrekarjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103916. gne-35267

Vozniška dovoljenja

Arh Alen, Selska 8, Bled, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1163108, reg. št.
25276, izdala UE Radovljica. gnl-35285

Arnik Hugo, Križevec 52, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 363. gnc-34869

Bajt Irma, Vilharjeva ulica 69, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 830912,
reg. št. 10162, izdala UE Ajdovščina.
gny-35022

Balažic Bojan, Bevkova ulica 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 443754, izdala UE
Tolmin. gny-34672

Balažic Danica, Pot ob Črncu 8, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 23980. gnr-34679

Bilanović Erzin, Prnjavor, Puraći, BIH, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1135076,
reg. št. 214846, izdala UE Ljubljana.
gnn-35308

Bizjak Boštjan, Bevsko 44/a, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 12410, izdala
UE Trbovlje. gnj-35087

Bizjak Luka, Cesta Krimskega odreda 140,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14643, izdala UE Vrhnika. gnn-34908

Bizjak Mojca, M. Kogoja 23, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gni-35088

Bokal Edvard, Čemšenik 42, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
51149499, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-35270

Boštjančič Renata, Mestinje 35, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15176, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-35189

Božič Lidija, Pod lipami 6, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46036, izdala
UE Celje. gnz-34746

Božič Marjan, Hrušica 2, Hrušica, vozni-
ško dovoljenje, št. S 461051. gnz-34846

Bratož Boštjan, Sp. Škofije 33/i, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 45387.
gnv-34675

Breznik Špela, Slovenska cesta 9/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190675, reg. št. 219268, izdala UE Ljublja-
na. gns-34778

Brkić Fehret, Šišenska cesta 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14141,
reg. št. 153329, izdala UE Ljubljana.
gni-35313

Brumen Miran, Trnovski vrh 14, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
35592, izdala UE Ptuj. gnp-34681

Cesar Ervin, Tuškova 2, Rogatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4118, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-35284

Cvek Sonja, Žiganja vas 91, Križe, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4727, izda-
la UE Tržič. gnu-34676

Cvenkelj Jože, Roblekovo naselje 25, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 206800, reg. št. 639. gnn-35083

Cvijetinović Slobodan, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17131, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-34686

Črešnovar Sebastjan, Kasaze 37/a, Pet-
rovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195235, izdala UE Žalec. gnb-35295

Čufer Barbara, Cankarjeva 48, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gnh-35089

Čurin Damjana, Slovenska cesta 42, Sre-
dišče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11073, izdala UE Ormož.
gnq-34680

Defrančeski Daniela, Prekomorskih brigad
2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15012, izdala UE Postojna. gnf-35216

Drinovec Izidor, Okroglo 24, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 601411,
reg. št. 28364, izdala UE Kranj. gny-34947

Drinovec Nejc, Ručigajeva 32, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1224787,
reg. št. 49208, izdala UE Kranj. gnd-35093

Erdela Boštjan, Plitvički vrh 49, Gornja Ra-
dgona, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
13140, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-34941

Fekonja Franc, Ivančičeva 36, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13532, izdala UE Koper. gni-35188

Fideršek Stanislav, Cirkovce 77/a, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7818, izdala UE Ptuj. gnx-34673

Fidler Valentin, Ziherlova ulica 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932586, reg. št. 112562, izdala UE Ljublja-
na. gnd-35168

Foder Dejan, Sv. Duh 134, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17971, izdala UE Škofja Loka. gnd-34868

Foder Maja, Sv. Duh 134, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23471, izdala UE Škofja Loka. gne-34867

Fridl Slavica, Rapočeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47724,
izdala UE Maribor. m-1353

Furlan Robert, Kidričeva 18, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnp-34731

Gaberšek Alojz, Legen 159/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. 7390, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-34837

Gole Boris, Rojčeva ulica 26, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1137246, reg.
št. 215708, izdala UE Ljubljana. gnc-35319

Grašič Ivan, Mala vas 29/a, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
1803, izdala UE Ormož. gnd-34943

Grebenc Matic, Smerdujeva ulica 14, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138684, reg. št. 196344, izdala UE Ljublja-
na. gnw-34724

Gulič Elizabeta, Izvidniška 17/b, Pobegi,
vozniško dovoljenje, št. 7511. gnm-35209

Habič Ervin, Ulica 28. maja 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
388019, reg. št. 188344, izdala UE Ljublja-
na. gnb-35320

Hafner Irena, Fužinska ulica 27, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 815,
izdala UE Škofja Loka. gno-34732

Hatić Alija, Puhova ulica 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 388294,
reg. št. 17042, izdala UE Ljubljana.
gni-35338

Hictaler Pavel, Cesta Ilije Gregoriča 26,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 6293. gnf-34666

Hočevar Samo, Poljanska cesta 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365904, reg. št. 146030, izdala UE Ljublja-
na. gnb-35120

Hodak Zlatko, Novi svet 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25364, iz-
dala UE Škofja Loka. gnx-34998

Horvat Tatjana, Kolodvorska ulica 13, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16087, izdala UE Lendava. gnh-34864

Hrga Ignac, Gabrnik 28, Juršinci, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7731.
gno-34682

Hutinović Esad, Litostrojska cesta 10, Lju-
bljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 79/2000. gnm-35309

Istenić Andreja, Pavšičeva ulica 30, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2722, izdala UE Logatec. gnb-34770

Janežič Karmen, Pot k čuvajnici 3, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 969919, reg. št. 144461, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-34879

Jereb Borut, Skaletova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. 21594.
gne-35292

Jerman Marjetka, Pod trančo 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104217, reg. št. 213318, izdala UE Ljublja-
na. gnf-34920

Jovanović Dragoslav, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1003093, reg. št. 111456, izdala UE Ljub-
ljana. gny-35197

Juhant Edvard, Petrovčeva 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1329201, reg. št. 24244, izdala UE Domža-
le. gnr-35304

Juriševič Edi, Šared 31, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 744, iz-
dala UE Izola. gnj-34687
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Jurman Liljana, Habičeva ulica 6, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299788, reg. št. 171835, izdala UE Ljublja-
na. gnd-34993

Kalan Polona, Ulica heroja Verdnika 35,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1080115, izdala UE Jesenice. gny-35072

Kastaneto Marija, V Dovjež 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 811362,
reg. št. 188036, izdala UE Ljubljana.
gnn-35008

Klinar Zlatko, Prožinjska vas 89, Štore, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44807,
izdala UE Celje. gnd-34743

Kocjan Marko, Trzinska ulica 7, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1219436,
reg. št. 31884, izdala UE Domžale.
gnh-34664

Kojić Idheta, Na Jami 1, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769447, reg.
št. 83869, izdala UE Ljubljana. gnx-35323

Kokalović Ivo, Jamova cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 170416.
gnq-34805

Kokol Dejan, Krčevina pri Vurberku 106,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
30060, izdala UE Ptuj. gnc-35094

Komic Maksimiljan Smiljan, Gotska ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025231, reg. št. 168259, izdala UE
Ljubljana. gnp-34931

Kopčič Davor, Goriška cesta 61, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339576, reg. št. 28712, izdala UE Velenje.
gnk-35136

Korak Aleksander, Rudarjeva 30, Črna na
Koroškem, preklic duplikata vozniškega dovo-
ljenja, kat. BGH, št. 17123, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnp-35206

Kos Miha, Poljane 42, Poljane nad Škofjo
Loko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
25477, izdala UE Škofja Loka. gnz-35321

Košir Dušica, Cesta v Zgornji log 69, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106744, reg. št. 179221, izdala UE Ljublja-
na. gnr-35154

Koštomaj Branko, Savinjska cesta 4, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
S 1330156, izdala UE Žalec. gno-34986

Kous Andrej, Gančani 75/b, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 38097. gne-34942

Kovačič Erik, Ulica 25. maja 17/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gny-34847

Kragl Matjaž, Ribniki 13, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 32620,
reg. št. 6618. gny-35172

Krampelj Aleksander, Struška 18, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5441, izdala UE Ribnica. gnd-34922

Križnar Škapin Marta, Ulica heroja Rojška
32, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8990. gnr-34904

Krstić Cvijetin, Zabretova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
147431, reg. št. 95296, izdala UE Ljubljana.
gne-34767

Lakić Drago, Viška cesta 29, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 685515, reg.
št. 161493, izdala UE Ljubljana. gnr-35204

Leban Zoran, Celjska ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 631172,
reg. št. 156352, izdala UE Ljubljana.
gnv-35325

Lukman Stanko, Ljuba Šercerja ulica 3, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6922, izdala UE Gornja Radgona. gny-35097

Lukman Vera, Preglov trg 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 146745, reg.
št. 120474, izdala UE Ljubljana. gnf-34991

Mali Anja, Dobrška 3, Lesce, preklic vozni-
škega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
73/2000. gnm-34959

Marcijan Andrej, Vaška pot 20, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1464940,
reg. št. 36029, izdala UE Domžale.
gno-35036

Marinič Nedeljka, Iztokova 78, Kromberk,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnl-34685

Markič Mirko, Ul. Slavka Pengova 3, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
209566, reg. št. 869, izdala UE Domžale.
gnx-34973

Markun Stanislav, Velesovska cesta 8, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 1254151, reg. št. 6073, izdala UE Kranj.
gnu-34726

Medič Vladimir, Groharjeva ulica 16, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10020,
izdala UE Kamnik. gns-35328

Medjedović Taip, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 769509,
reg. št. 176609, izdala UE Ljubljana. gni-34913

Mekinda Aleš, Gerbičeva ulica 9, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1048689, reg. št. 9605, izdala UE Postojna.
gnc-34819

Mestek Grega, Reška ulica 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 23610,
reg. št. 172182, izdala UE Ljubljana.
gne-35317

Metlika Bogomila, Kersnikova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514805, reg. št. 192376, izdala UE Ljublja-
na. gnx-35248

Mevc Vlado, Javnik 3, Ožbalt, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 7274, izdala UE Rad-
lje. gnz-35171

Milavec Miroslav, Miklošičeva cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1012443, reg. št. 107134, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-34866

Mlakar Andrej, Zg. Duplek 72/b, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1278565, reg. št. 104499. m-1372

Mlakar Jurij, Cesta na grad 9, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 7628,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnx-35273

Mlakar Matjaž, Kodrova ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243866, reg. št. 186386, izdala UE Ljublja-
na. gnt-34852

Mlakar Pavel, Urbana 23, Gorenja vas, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5522, iz-
dala UE Škofja Loka. gnm-34709

Murgelj Silvo, Krožna pot 19, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8606.
gnn-35208

Novak Marija, Sadinja vas 7, Dvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10158, izdala
UE Novo mesto. gne-35092

Novak Valerija, Volkmerjeva 21, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22309, izdala
UE Ptuj. gnc-34844

Ošlaj Gordana, Mikloša Kuzmiča 43/a, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28900.
gnt-34677

Oto Ana, Beblerjev trg 6, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1286255,
reg. št. 227058, izdala UE Ljubljana.
gnh-34914

Papež Franci, Sela pri Žužemberku 15,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026343, reg. št. 11178, izdala UE
Ljubljana. gnl-34735

Pečjak Stanislav, Bučarjeva ulica 6, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
354228, reg. št. 23932, izdala UE Ljubljana.
gnd-35243

Pekolj Gregor, Levstikova ulica 18, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1161068, reg. št. 11002, izdala UE Trebnje.
gnc-35194

Pelc Julija, Prevoje pri Šentvidu 19, Luko-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000701115, reg. št. 23213, izdala UE Dom-
žale. gny-35047

Pelcl Boris, Peršonova ulica 33, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9180, izdala
UE Ptuj. gng-34940

Pestotnik Aleš, Vevška cesta 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544485, reg. št. 193478, izdala UE Ljublja-
na. gnd-34997

Petras Arelich Matia, Goriška 65, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312897, reg. št. 28528, izdala UE Velenje.
gne-34892

Pezdirc Branko, Krasinec 35, Gradac, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1292585,
reg. št. 5131, izdala UE Metlika. gnz-34671

Pipa Andrej, Jamova cesta 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
295230, reg. št. 38145, izdala UE Ljubljana.
gnu-35226

Pregrad Gregor, Žlebe 1/j, Medvode, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 73/2000. gnz-35221

Prevolšek Rudolf, Šober 40, Kamnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 908134,
reg. št. 23663, izdala UE Maribor. m-1379

Rekić Nezir, Višelnica 21, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1322554, reg. št. 26706. gng-34840

Repolusk Janez, Sr. Dolič 1, Mislinja, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 79/2000. gne-35096

Ribič Frančiška, Cankarjeva 5, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044937,
izdala UE Žalec. gnb-35070

Rošer Jožica, Na vasi 23, Mislinja, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10915, izdala
UE Slovenj Gradec. gnc-34944

Roškar Erika por. Kljun, Stantetova 2, Ve-
lenje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 73/2000. gnh-34889

Rotovnik Goran, Gorica 36/f, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35825,
izdala UE Celje. gnk-34886

Rus Boris, Cankarjev 5, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 6398, izdala UE Lo-
gatec. gnn-35333

Sagadin Zmagoslav, Hacquetova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 230262, reg. št. 165325, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-34901

Sasič Boran, Na gradu 1, Prestranek, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14442, izda-
la UE Postojna. gnt-34927

Sešel Nives, Podhumska ulica 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12043, izda-
la UE Laško. gnp-35181

Stojić Saša, Ulica prekomorskih brigad 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13703, izdala UE Postojna. gnw-35024

Subotič Stojan, Vena Pilona 10, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 24398.
gnb-35095

Sulič Silvio, Čepovan 24, Čepovan, vozni-
ško dovoljenje. gng-35090

Sviben Marijan, Agrokombinatska cesta
64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 390437, reg. št. 164479, izdala
UE Ljubljana. gnq-35005

Šega Anton, Grahovo 71, Grahovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 790,
izdala UE Cerknica. gnf-35091
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Šilar Uroš, Ulica Rudija Papeža 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141033, reg. št. 47562, izdala UE Kranj.
gnr-35079

Šilc Metka, Jadranska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 889474,
reg. št. 133784, izdala UE Ljubljana.
gnr-34979

Škapin Rudi, Heroja Rojška 32, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8875.
gno-35286

Škrlič Bojan, Ilirija 25, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20706. gns-34828

Škvarč Smiljana, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 26829,
izdala UE Koper. gnm-34684

Šobat Anica, Škofjeloška cesta 23, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448133, reg. št. 45463, izdala UE Ljubljana.
gnd-35043

Špenko Uroš, Selo pri Vodicah 37, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1215408, reg. št. 201375, izdala UE Ljublja-
na. gnq-35330

Šteblaj Anton, Ulica Molniške čete 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768195, reg. št. 83085, izdala UE Ljubljana.
gnt-35302

Štrasner Ivan, Šared 55, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2020, izdala
UE Izola. gnz-34946

Tajroski Firus, Cesta na Markovec 87, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 43645, izdala UE Koper. gnj-34912

Težak Vojmir, Ulica Jelenčevih 36, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
909231, reg. št. 57143, izdala UE Maribor.
m-1348

Topolovec Artur, IX. korpus 54, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
8955, izdala UE Piran. gnw-34674

Tovornik Forštner Simona, Ob Koprivnici
44, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25208, izdala UE Celje. gnj-35187

Turin Boris, Modraže 4, Poljčane, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19218.
gny-34872

Unuk Ivan, Zg. Jablane 3/a, Cirkovce, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20334, iz-
dala UE Ptuj. gnf-34945

Verbič Dušan, Ulica Bratov Učakar 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 320058, reg. št. 5504, izdala UE Ljublja-
na. gnz-35196

Vidmar Andrej, Krmelj 6/a, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1228941,
reg. št. 9839. gnu-35176

Viher Maksimiljan, Sv. Primož na Pohorju
9, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10363, izdala UE Radlje ob Dravi. gnc-35069

Vilčnik Saša, Prvomajska ulica 59, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967582, reg. št. 10278. gnj-35287

Vitrih Vesna, Gortinska cesta 71, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9969, izdala
UE Radlje ob Dravi. gne-35067

Vončina Borislava, Grajska cesta 23, Ka-
nal, vozniško dovoljenje. gnx-34948

Zadnik Katarina, Rozmanova 24/c, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1327446, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnr-35329

Zajc Toni, Muljava 24, Ivančna Gorica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14133, izda-
la UE Grosuplje. gne-35342

Zakotnik Nives, Raičeva ulica 139, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292244, reg. št. 148931, izdala UE Ljublja-
na. gnr-35254

Zalar David, Bernekerjeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190252, reg. št. 219563, izdala UE Ljublja-
na. gnn-35133

Zalar Peter, Hruškarje 9, Cerknica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9322, izdala UE
Cerknica. gnw-34974

Zarobec Nataša, Medenska cesta 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364424, reg. št. 212485, izdala UE Ljublja-
na. gnv-35000

Zorč Janka, Gregorčičeva ulica 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1156087, izdala UE Tolmin. gns-35207

Zorec Damjan, Zagorica 9, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1062088,
reg. št. 10420, izdala UE Trebnje. gns-35253

Zupan Jože, Trstenik 43, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180096, reg. št.
46600, izdala UE Kranj. gnk-35086

Zupančič Tanja, Koroška 8, Jesenice, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 605110,
izdala UE Jesenice. gnx-35173

Žabkar Jože, Požarnice 19, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. s 596336, reg. št. 55982, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-35051

Žerovec Igor, Prešernova 13, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307875,
reg. št. 45752, izdala UE Kranj. gnm-35234

Živec Katja, Nanoška ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076794, reg. št. 210840, izdala UE Ljublja-
na. gno-35332

Žlebnik Žana, Gospejna 7, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 110996,
izdala UE Maribor. m-1366

Zavarovalne police

Božnar Anica, Podmilščakova 46, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 512037.
gnq-34780

Erceg Jasna, Topniška ulica 70, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 761722, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnv-34750

Globovnik Marjeta, Cvetlična ulica 10, Slo-
venska Bistrica, zavarovalno polico, št.
206818, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-34960

Habat Marjan, Habatova ulica 12, Trzin,
zavarovalno polico, št. 0295713, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnr-34729

Hafner Jernej, Seničica 15/a, Medvode,
zavarovalno polico, št. 315915, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnp-34856

Javernk Magda, Štrihovec n.h., Šentilj v
Slov.goricah, zavarovalno polico, št. 30473,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Ma-
ribor. gnn-34708

Jukić Marija, Prevoje pri Šentvidu 31, Lu-
kovica, zavarovalno polico, št. 340163, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-34779

Lampret Mateja, Kajuhova 11, Kidričevo,
zavarovalno polico, št. 365057, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gng-35215

Lešnik Antonija, Župančičeva 27, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št. 208872,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1357

Omeradžič Dursum, Laze 8, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 766140, izdala zavarovalnica
Tilia, d.d. gnr-34954

Ovčjak Peter, Lokovica 118, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 272731, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gnl-34835

Paš Jernej, Tenetiše 9, Litija, zavarovalno
polico, št. 306748, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnu-35251

Pipan Barbara, Ježa 45, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 276462, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. na ime Poljanšek Barbara.
gnd-35143

Razingar Boris, Breg 124, Žirovnica, zava-
rovalno polico, št. 274908, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gnw-35099

Rožnik Marko, Dvor pri Polhovem Gradcu
33, Polhov Gradec, zavarovalno polico, št.
AO 249796, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-34829

Sodržnik Dragica, Prekomorske brigade 3,
Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 621785.
gno-34957

Vertl Jožica, Voduškova ulica 17, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101276660, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gni-34988

Zalar Sebastjan, Cesta na jezero 16, Cer-
knica, zavarovalno polico, št. 857328.
gnh-34714

Spričevala

Abram Sašo, Rožno 37, Krško, spričevalo
3. letnika Srednje šole Krško, izdano leta
1999. gng-35165

Ačko Majda, J. Ulriha 26, Velenje, zaključ-
no spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske sre-
dnje šole Celje - UAŠ, izdana v šolskih letih
1970/71 in 1971/72. gnf-34716

Adamič Tanja, Graben 3, Ribnica, indeks,
št. 21086, izdala Višja strokovna šola za gos-
tinstvo in turizem Bled. gnw-35174

Ajlec Marjana, Pri opekarni 20, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ bratov Polančič v
Mariboru, izdano leta 1973. m-1378

Ambrožič Rok, Kociančičeva 2, Vipava, sp-
ričevalo 3. letnika TŠC Nova Gorica, izdano
leta 2000. gnb-34870

Anderluh Veronika, Grobeljca 58, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1982. gns-34928

Bajrović Mirzet, Strahinj 4, Naklo, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne in guma-
rske šole v Kranju, izdano leta 1997 in 1998.
gnp-34881

Balič Lenka, Cesta prol. brigad 63, Mari-
bor, indeks, št. 71104266, izdala Pravna fa-
kulteta. m-1365

Baša Boštjan, Velike Lašče 33/a, Velike
Lašče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Ljubljana, izdano leta 1998.
gnu-34926

Bečiri Naser, Dajnkova 54, Ljubljana, spri-
čevalo 2. razreda OŠ Toneta Čufarja, izdano
leta 1999. gnc-35144

Bektešević Suad, Zlato polje 3/e, Kranj,
spričevalo 8. razreda, izdano pri Ljudski uni-
verzi. gni-34838

Belehar Manca, Lom pod Storžičem 85,
Tržič, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
ekonomske in upravnoadministrativne šole
Kranj, izdano leta 2000. gnx-34823

Belić Jasna, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1996.
gnn-34858

Belovič Gregor, Župančičeva 9, Kranj, sp-
ričevalo 3. letnika SESŠ Kranj. gng-35115

Berlič Andreja, Na Korošci 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993, izdano na ime
Barle Andreja. gne-34817
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Bider Denis, Dobletina 37, Mozirje, matu-
ritetno spričevalo Škofijske klasične gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1998. gnu-34905

Bilc Boris, Matije Tomca 4, Domžale, spri-
čevalo o končani OŠ Venclja Perka v Domža-
lah, izdano leta 1999. gns-35278

Bizovičar Jože, Ulica Tončka Dežmana 4,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske
in kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1997.
gnr-35279

Boštjančič David, Zatiče 1, Ilirska Bistrica,
spričevalo 3. letnika Gradbene šole Ajdovšči-
na Vena Pilona, izdano leta 1993. gnt-35102

Božak Cvetka, Topole 41/a, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 1. letnika Srednje šole Boris
Kidrič, smer tekstilno obrtni konfekcionar, iz-
dano leta 1990, izdano na ime Peperko Cvet-
ka. gnc-34694

Brajak Estera, Polanškova ulica 8, Ljublja-
na, obvestila o doseženem uspehu pri skupin-
skem preverjanju znanja na OŠ Narodnega
heroja Maksa Pečarja v Črnučah, izdano na
ime Brajak Viktor. gnk-34861

Brcko Tanja, Beblerjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečni-
ka, izdano leta 1999. gnv-35250

Brečko Kristina, Ferarska 17, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o zaključnem izpitu SDEŠ
Koper, izdano leta 1997. gnx-35298

Bregar Marta, Košnica 51/d, Celje, letno
spričevalo 2. letnika Hotelske šole v Ljubljani,
izdano leta 1978, izdano na ime Sehur Marta.
gnr-35033

Bukudur Igor, Bazoviška 15, Tolmin, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 1998/99.
gnw-35274

Burneski Maja, Starše 58/b, Starše, za-
ključno spričevalo Srednje prometne šole Ma-
ribor, izdano leta 1999. m-1383

Cetinski Igor, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
indeks, št. 23990320, izdala Fakulteta za st-
rojništvo. gnz-34996

Cor Jure, Gregorčičeva 8, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik, izdano
leta 1996/97. gnm-35263

Cvetko Eva, Polje, Cesta XII/2, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1995. gnp-35256

Cvetko Robert, Ulica 5. prekomorske bri-
gade 14, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Olge
Meglič. gnm-35109

Černagoj Jože, Študljanska cesta 10/a,
Domžale, zaključno spričevalo Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1982. gnf-34691

Černe Martina, Pekel 2, Trebnje, spričeva-
lo 2. letnika Srednje šole Josip Jurčič, izdano
leta 1999. gnh-34689

Češek Vesna, Armeško 30, Brestanica, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgovske
in srednje ekonomske šole Brežice, izdal Šol-
ski center Brežice, izdano leta 1999.
gno-34690

Čotar Polonca, Lepi pot 1, Ljubljana, spri-
čevalo 1. do 7. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1993. gnj-35312

Črešnar Andrej, Pot Šercerjeve brigade 5,
Lovrenc na Pohorju, spričevalo o končani OŠ
Lovrenc na Pohorju, izdano leta 1994.
m-1368

Devetak Darja, Ponova vas 48, Grosuplje,
indeks, Srednje Administraivne šole v Ljublja-
ni, izdano na ime Virant Darja leto izdaje 1985.
gnl-34935

Došenović Rajko, Batkovci, Sanski most,
BIH, potrdilo o opravljenem tečaju za natakar-
ja, izdala Srednja gostinska šola, izdano leta
1977/78. gnv-35050

Draksler Omerzel Andreja, Ribnik 20, Tr-
bovlje, diplomo št. 42-III 223/194.
gnr-35283

Farkaš Dušan, Stara nova vas 70, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
št. 969/95, izdano leta 1995. gnu-34951

Filipič Milan, Podgradje 11, Ljutomer, sp-
ričevalo o končani OŠ Domanjševci, izdano
leta 1966. gnw-34949

Finec Dejan, Zapotok 160, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra za pošto,
ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta
1995. gnr-35004

Fortuna Nataša, Brinje, Cesta I/10, Gro-
suplje, indeks, št. 09184, izdala Visoka upra-
vna šola v Ljubljani, na ime Zakrajšek Nataša.
gnb-34895

Frelih Janez, Kocenova ulica 11, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev, izdano leta 1998.
gnv-35275

Fritz Kunc Žiga, Ulica 9. korpusa 40, Piran
- Pirano, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 1999 in 2000. gnr-34929

Gabrijelčič Polona, Novi trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno-admini-
strativne šole, izdano leta 1994. gny-35247

Gojkovič Boris, Štrekljeva ulica 68, Mari-
bor, zaključno spričevalo Gostinske šole, iz-
dano leta 1993. m-1371

Golobič Danijel, Vavpča vas 30/b, Semič,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 1999. gny-35147

Gorec Karolina, Šentlovrenc 21, Velika
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Josip Jurčič, izdano leta 1994 in 1995.
gnu-35026

Gorišek Katinka Corinne, Tkalski prehod
9, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje trgo-
vske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1380

Gorišek Petra, Prušnikova 42, Maribor, in-
deks, št. 61157602, izdala Pedagoška fakul-
teta v Mariboru. m-1352

Gostič Kirn Mojca, Hudovernikova 11, Lju-
bljana, indeks, Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo leto izdaje 1985/96 na ime Kirn
Mojca. gnu-35276

Grašič Stanislav, Rotman 57, Juršinci, sp-
ričevalo 8. razreda OŠ Juršinci. m-1376

Grebenc Miha, Glinškova ploščad 5, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Strojne šole tehnič-
nih strok v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnl-35235

Gregurič Blanka, Svenškova 5, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinst-
vo in turizem v Mariboru,, izdano leta 1998.
m-1381

Greiner Franc, Ulica heroja Mašere in Spa-
šiča 8, Maribor, zaključno spričevalo GŠC Ma-
ribor, izdano leta 1975. m-1382

Gros Urška, Žeje 9, Duplje, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano leta
1998. gnz-35146

Grubelnik Andreja, Partizanska ulica 2, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo SŠ Slovenj Gradec,
poslovni tajnik, izdano leta 1997/98.
gnd-35218

Habicht Aleš, Herbersteinova ulica 17, Lju-
bljana, diplomo Srednje strojne šole v Ljublja-
ni leta 1990. gnp-35156

Habjan Vera, Ul. Tončke Čečeve 26, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gni-34663

Hajnšek Nace, Velike Rodne 4/a, Roga-
ška Slatina, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Center Celje, izdano leta 2000. gnq-34705

Harb Jasmina, Železnikova 18, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Draga Kobala, izda-
no leta 2000. m-1377

Himelrajh Valerija, Kapelska cesta 22, Ra-
denci, izkaz OŠ Radenci, izdan na ime Himel-
rajh Simona za šolska leta 1995 do 2000.
gnz-34721

Holbl Marko, Varlovo naselje 7, Maribor,
indeks, št. 93463235, izdala Fakulteta za ele-
ktrotehniko in informatiko. m-1351

Homar Ines, Vrhpolje pri Kamniku 99, Ka-
mnik, indeks, št. 41038977, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gnw-34878

Horjak Igor, Srednje Gameljne 55, Ljublja-
na Šmartno, diplomo Tehniške tekstilne šole,
kemijski oddelek, izdana leta 1970.
gnl-35310

Horvat Tatjana, Bodonci 4, Bodonci, spri-
čevalo 4. letnika št. 672 in spričevalo o zaklju-
čnem izpitu št. 1519 Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota. gnj-35112

Jakopin Tilen Japec, Kneza Koclja ulica
45, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1994 in 1995. gnj-35162

Jalen Luka, Podreča 96, Mavčiče, indeks,
št. 27003974, Fakulteta za matematiko in fi-
ziko. gnw-35049

Jančigaj Gregor, Mačkovci 63, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 1999. gnb-34820

Jaušnik Alenka, Partizanska 49, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Oton Župančič v Ma-
riboru, izdano leta 1972. m-1359

Jelenc Olja, Streliška ulica 27, Ljubljana,
spričevalo 1.letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1997. gnf-34816

Jenko Milošević Irena, Koseze 5/b, Ilirska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole, izdano leta 1982, izdano na ime
Jenko Irena. gnf-35191

Jovičič Saša, Tomačevo 41, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole, iz-
dano leta 1987. gnn-34833

Jovičič Saša, Tomačevo 41, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Zvonka Runko, izdano
leta 1986. gnp-34831

Jud Simon, Trubarjeva ulica 4, Črnomelj,
indeks, št. 26201773, izdala Fakulteta za gra-
dbeništvo in geodezijo. gnv-34875

Kaplan Teodora, Zaloška cesta 16, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednje trgovske šole.
gnu-35151

Kavčič Miran, Celestinova 22, Celje, spri-
čevalo 4. letnika ŠC Celje, Poklicne in tehnič-
ne elektro in kemijske šole, izdano leta 1999.
gnj-34937

Klembas Henrik, Kolenov graben 3, Rade-
če, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1981, 1982 in
1983. gnd-34968

Knapič William, Vena Pilona 12, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije z italijanskim jezikom Koper, št. 6/
23. 6. 1980. gnv-35225

Knavs Darko, Šmartinska 129, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1995.
gnd-35193

Kociper Danijel, Sp. Ščavnica 48/a, Gor-
nja Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1997. m-1363

Koprivc Apolonija, Grintovška ulica 6, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1997. gng-34865

Koren Tatjana, Štantetova 32, Maribor, ob-
vestilo o uspehu pri maturi II gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1367
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Korotaj Nataša, Ulica Dr. Hrovata 16, Or-
mož, obvestilo o končani srednji šoli, izdal
Republiški izpitni center leta 1995.
gny-35301

Kosec Primož, Liparjeva cesta 8, Mengeš,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra srednjih šol v
Domžalah, izdano leta 1980 in 1981.
gny-34722

Kosmačin Roman, Iztokova ulica 14, Med-
vode, letno spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu PTT srednješolskega cen-
tra, izdano leta 1981. gnt-35277

Košir Tit, Zg. Bitnje 276, Žabnica, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izda-
no leta 1995. gni-34963

Kovačič Gregor, Snežniška 18/a, Pivka,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Posto-
jna, izdano leta 1999 in 2000. gng-35240

Kovačič Pero, Bratovševa ploščad 9, Ljub-
ljana, indeks, št. 26103015, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnt-34727

Kovič Hana, Turnerjeva ulica 17/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije, izdano leta 1999.
gnr-35029

Koželj Jernej, V Murglah 231, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Vič, izda-
no leta 1995 in 1997. gnc-34994

Krajnc Slavica, Rogoznica 4, Voličina, sp-
ričevalo 8. razreda OŠ Veržej, izdano leta
1997/98. m-1375

Kramberger Stanislav, Zg. Duplek 129,
Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje šole elektrotehniške in računalni-
ške usmeritve. m-1360

Kraut Borut, Valvasorjeva ulica 3, Ljublja-
na, indeks, št. 43990070, izdala Akademija
za glasbo. gno-35157

Krauthaker Milena, Stročja vas 79, Ljuto-
mer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Radenci, izdano leta 1992,
izdano na ime Kovač Milena. gnw-34874

Krznar Milan, Rožna ulica 7, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ
Štore, št. 113. gnl-34710

Kuhar Gaber, Staretova 4/b, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 1999. gnj-34987

Kus Robert, Gorenje Blato 106, Ljubljana,
diplomo Fakultete za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, št. 1763, izdana v Ljub-
ljani 6. 7. 1990. gno-35032

Kušnjerek Robert, Bilje 25, Renče, diplo-
mo 2. letnika Tehničnega srednješolskega ce-
ntra Nova Gorica, program obdelava kovin in
upravljanje strojev. gne-35217

Kuzmič Helena, Gorica 54, Puconci, spri-
čevalo o končani OŠ Puconci, izdano na ime
Vogrinčič Helena. gnv-34950

Lanjšček Katja, Lendavska ulica 25, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo 3. letnika Gimna-
zije v Murski Soboti, izdano leta 1999.
gnt-34952

Lavriša Marko, Finžarjeva 6, Dob, spriče-
valo o zaključnem izpitu Tehniške šole za stro-
jništvo v Ljubljani, izdano leta 1974.
gny-34822

Lesjak Petra, Za vrti 36, Mengeš, spriče-
valo o končani OŠ Polje, izdano leta 1983.
gnn-34683

Leventić Damir, Gradišče 18/a, Vrhnika,
spričevalo 1. , 2. in 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja. gnc-34794

Lorbek Renata, Železniška ulica 3, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, izdano
leta 1980/81. gni-35213

Lorger Ivan, Bratov Učakar 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 1998. gnp-35231

Lukša Željko, Grško 15, Ljubljana, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Poklicne avtomehani-
ške šole, izdano leta 1978, 1979 in 1980.
gnq-35255

Maček Andraž, Jamnica 3, Logatec, spri-
čevalo 3. letnika Srednje strojne šole, izdano
leta 1999. gne-34967

Majhen Marko, Soteska 61, Straža, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene šole, izdal
Šolski center Novo mesto, izdano leta 2000.
gno-35107

Malnar Petra, Ljubljanska cesta 25, Koče-
vje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gnk-34936

Marenče Vito, Ulica 28. maja 47, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za far-
macijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta
2000. gny-35272

Marinčič Matej, Šentvid pri Stični 124/b,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Zavoda za us-
posabljanje slušno in govorno motenih, izda-
no leta 1995. gnc-35169

Markovič Sandra, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, spričevalo , št. 491.
gnw-34853

Marolt Aleš, Malnarjeva 9, Ljubljana, diplo-
mo Srednje tehniške šole za strojništvo, izda-
na leta 1986. gnu-34826

Marovt Darija, Ljublja 13, Mozirje, indeks,
št. 61163210, izdala Pravna fakulteta v Mari-
boru. m-1364

Martinjak Drago, Zg. Brnik 76, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje le-
sarske šole, smer lesar širokega profila, izda-
no leta 1991. gnq-34955

Matijević Erik, Prušnikova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehni-
čnih strok Šiška, izdano leta 1997.
gnp-35306

Maučec Bojan, Habjanova ulica 18, Kam-
nik, spričevalo o končani OŠ Šlandrove Briga-
de Domžale. gnq-35305

Maurovič Nina, Cesta 1. maja 57, Hrast-
nik, indeks, št. 25005972, izdala Fakulteta
za arhitekturo v Ljubljani. gnv-34825

Mencin Rok, Kotarjeva cesta 2, Šentjer-
nej, indeks, št. 43000724, izdala Akademija
za glasbo. gnb-35245

Mertuk Marjana, Travniška ulica 38, Slove-
nska Bistrica, spričevalo 1. letnika II gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1997. m-1349

Mihelčič Lidija, Jačka 40/a, Logatec, spri-
čevalo 2. letnika Srednješolskega centra za
blagovni promet - šola za prodajalce, izdano
leta 1980, izdano na ime Markelj Lidija.
gno-34707

Mikuž Helena, Merčnikova ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje up-
ravno-administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnl-35160

Milavec Gorazd, Peruzzijeva ulica 11, Lju-
bljana, diplomo Srednje gradbene šole - smer
geodezija, izdana leta 1986. gnl-35135

Milavec Igor, Cesta na Brdo 36/a, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za računalništvo v
Ljubljani, izdana leta 1990. gnq-35130

Milič Irena, Kozlovičeva 3, Koper - Capo-
distria, spričevalo 1. in 2. letnika Administrati-
vne šole, ŠCBP Nova Gorica, izdano leta
1980 in 1981, izdano na ime Bratkovič Irena.
gne-34717

Mlakar Jože, Koritnica 3, Raka, spričevalo
zaključnega letnika in zaključnih izpitov.
gnw-34899

Mlekuž Popović Tjaša, Žebljarska pot 14,
Kamnik, diplomo Srednje šole Rudolfa Maist-
ra v Kamniku, izdana leta 1989 na ime Mlekuž
Tjaša. gnz-34896

Mok Petra, Gabrnik 36, Zgornja Polskava,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru. m-1350

Mostarac Borislav, Golo brdo 34, Medvo-
de, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene šole. gnp-35339

Muhič Anja, Obrežna ulica 123, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje kme-
tijske šole, izdano leta 1999. m-1386

Mulh Miha, Litostrojska cesta 16, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, smer ekonomska gimnazija, izdano leta
1999. gnv-35125

Mušič Diana, Kidričeva ulica 13/d, Trzin,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Rudol-
fa Maistra v Kamniku, izdano leta 1997 in
1998. gnk-35186

Nikočević Denis, Želimlje 78/c, Škofljica,
spričevalo o končani OŠ Izobraževalnega ce-
ntra Miklošič, izdano leta 1996. gnm-35134

Oblak Vesna, Na klancu 19, Vrhnika, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Vič. gnj-35037

Ograjenšek Alen, Kajuhova 13, Velenje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 194, 1995, 1996 in
1997. gnk-35161

Opeka Emanuela, Poljanska cesta 11, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1999. gnp-34981

Osenčič Boris, Dašnica 65, Železniki, sp-
ričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka, iz-
dano leta 1991. gng-35340

Oštir Franc, Velike Malence 1, Krška vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalne-
ga centra za tehniške stroke v Novem mestu,
izdano leta 1978. gne-34917

Pajnič Alenka, Kajuhovo naselje 32, Koče-
vje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 1999.
gng-35265

Pangerčič Damjan, Prilipe 2/c, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kovinarske stroke in elektrotehnične usmerit-
ve Krško, izdano leta 1992. gni-34713

Paulič Monika, Ulica II. prekomorske bri-
gade 12/a, Koper - Capodistria, spričevalo o
končani OŠ , izdala Dekanska univerza Ko-
per. gnl-35210

Pavalec Nives, Ulica Milana Majcna 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu št. 64, Šolskega centra za
blagovni promet v Ljubljani, Poklicna šola za
prodajalce, izdano leta 1983, izdano na ime
Tržan Nives. gnw-35324

Peterlin Simon, Sp. Brnik 88, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitj SESŠ Iskra Kra-
nj. gnx-35202

Peternel Marko, Javorje 30, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 4. letnika Srednje le-
sarske šole Škofja Loka. gny-34972

Petković Slađana, Cesta na Lenivec 18,
Sežana, spričevalo 1. letnika Srednje kovinar-
ska in prometna šola Koper, izdano leta 1995/
996. gnb-35220

Petrović Branka, Jakčeva 36, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1991. gnq-34880

Pintarić Mladen, Pleškovec 94, Čakovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Pokli-
cno kovinarske in usnjarsko galanterijske šole
Domžale, izdano leta 1978. gnn-34808

Pipan Darja, Grintovška ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje naravo-
slovne matematične šole, izdano leta 1990 in
1991, izdano na ime Polanko Darja.
gne-34992
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Pišlar Barbara, Grilčeva 28, Idrija, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole Jurija Vege Idrija,
izdano leta 1990. gnt-34702

Plementaš Lombar Alja, Ravne 26, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Zali rovt Tržič, izdano
leta 1998. gnb-34995

Pleteršek Tea, Bohova ulica 19/c, Mari-
bor, indeks, št. 71108345, izdala Pravna fa-
kulteta. m-1356

Podobnikar Jaka, Pod jezom 21, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1996 in 1997. gnq-35280

Poglajen Črt, Fabianijeva ulica 15, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo, izdano leta 2000.
gnq-34830

Polajnar Danijel, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Vič, izdano leta 1994. gng-34715

Praprotnik Katarina, Ukmarjeva 22, Porto-
rož - Portorose, indeks, št. 21015973, FDV v
Ljubljani. gnx-35098

Prodanović Ivan, Vinkovci, Hrvaška, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu GŠC Ivan Kavčič, smer te-
sar, izdano leta 1975 do 1978. gnh-35239

Prosič Maja, Poljšiška cesta 4, Bled, spri-
čevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene
in gumarske šole kranj, smer frizer, izdano
leta 1999. gni-35163

Radin Erik, Rusjanov trg 9, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Polje, izdano leta 1998.
gng-35015

Rajakovič Nevenka, 30. divizije 15/a, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Jesenice, izdano na ime Matusak
Nevenka. gnf-34970

Rakić Aco, Ljubljana, Ljubljana, zaključno
spričevalo Srednje šole tiska in papirja, izda-
no leta 1982. gnj-34862

Rapoša Jan, V Murglah 219, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izda-
no leta 1996. gnn-35183

Reja Anka, Kozana 90/a, Dobrovo v Br-
dih, spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Nova
Gorica, smer trgovec. gnk-34961

Repina Janja, Vosek 2, Pernica, indeks,
št. 71990126, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gns-34728

Robek Miranda, Ulica Slavka Gruma 92,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne oblačilne šole, krojaška stroka, izda-
no leta 1979, izdano na ime Robek Marija.
gnm-35184

Samardžija Dragan, Stražišarjeva 27, Je-
senice, spričevalo o zaključnem izpitu Gostin-
ske šole Bled, izdano leta 1978. gnz-34971

Simeunović Cilka, Stebljevek 1/d, Laze v
Tuhinju, spričevalo 1. letnika Srednje tapetni-
ške šole v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano
na ime Štritof Cilka. gnj-34662

Slana Matej, Bakovci, Vrtna ulica 10, Mur-
ska Sobota, spričevalo 2. letnika Srednje po-
klicne in tehniške šole v Murski Soboti, št.
078, izdano leta 2000. gnx-34848

Sluga Rajko, Sp. Pijavško 2, Krško, inde-
ks, št. 81475863, izdala Ekonomsko poslov-
na fakulteta Maribor. gns-34703

Smodiš Marija Papič, Kupšinci 9/c, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ Bogoji-
na. gnw-34849

Smodiš Štefan, Breznikova cesta 75, Do-
mžale, spričevalo o končani OŠ Domžale, iz-
dano leta 1981. gnk-35011

Sodnik Anica, Pipanova 76, Šenčur, spri-
čevalo o končani osnovni šoli, izdano na ime
Gerkman Anica. gnp-35106

Sojč Maja, Globoko 16, Rimske Toplice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo v Ljubljani. gno-34832

Solar Lenart, Plac 2, Ljubno ob Savinji,
spričevalo 3. letnika, srednje strokovno izob-
raževanje, vrtnarski tehnik, izdano leta 1998/
99. gnh-35164

Sonc Andreja, Tominškova ulica 46, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani. gnd-34793

Sreš Cvetka, Prisojna 27, Radenci, inde-
ks, št. 680, izdala FDV v Ljubljani. gnz-34850

Staroskolskij Nataša, Brilejeva 6, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole. gnu-35155

Stergar Matija, Partizanska cesta 46, Ško-
fja Loka, indeks, št. 21015399, izdala FDV v
Ljubljani. gnc-34669

Stojanović Miladinka, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 1998. gnn-34983

Stubičar Alen, Dunajska 338, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik, iz-
dano leta 1996/97. gnh-35264

Šabec Drago, Šmartno ob Paki 118, Šma-
rtno ob Paki, indeks, št. 81236756, izdal
VEKŠ Maribor. gnu-34834

Šabeder Mojca, Grgar 97, Grgar, spričeva-
lo o zaključnem izpitu SETŠ Nova Gorica, po-
klic prodajalec, izdano leta 1999. gnq-35105

Šajnovič Silva, Gradnikova 2, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za
tekstilno in obutveno smer v Kranju, izdano
leta 1981, izdano na ime Vidmar Silva.
gnn-34958

Šepec Miran, Rozmanova 24/f, Ilirska Bis-
trica, maturitetno spričevalo Ekonomske sred-
nje šole Koper, izdano leta 1969. gnr-34854

Škulj Darja, Golo 93, Ig, indeks, št.
32005111, izdala Naravoslovnotehniška fa-
kulteta. gnp-35331

Štefanec Jernej, Belokranjska ulica 11,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
izdano leta 2000. gnd-34818

Šteharnik Blaž, Ulica bratov Greifov 30,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-1370

Štrubelj Andrej, Doblička gora 28, Črno-
melj, indeks, izdala Srednja šola za elektroe-
nergetiko leto izdaje 1987. gnz-34921

Šubic Matej, Tržna ulica 3, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. gnh-34764

Tišler Blaž, Švabičeva 7, Ljubljana, indeks,
št. 18960692, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-34924

Tomažič Petra, Cvetkovci 50, Podgorci,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole v
Mariboru. m-1369

Tomažič Stojan, Otavnik 3, Tržišče, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole.
gnl-35110

Tomšič Olga, Mala Ilava gora 17, Videm-
Dobrepolje, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
lskega centra za blagovni promet v Ljubljani,
šole za prodajalce, izdano leta 1982, izdano
na ime Rozina Olga. gns-35153

Tramšek Amanda, Miklavž pri Ormožu 23,
Miklavž pri Ormožu, indeks, št. 18990950,
izdala Filozofska fakulteta. gnv-35175

Trboča Nikolina, Rjava cesta 2/b, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 1997 in 1998.
gnk-35211

Trimanovič Mirko, Župančičeva 21, Koper
- Capodistria, diplomo za v.k.v. zidarja.
gnn-35116

Turk Drago, Klanec 3, Pobegi, spričevalo
o zaključnem izpitu Tehniške pomorske, stroj-
ne in elektro šole Piran, št. 18/75-76, izdano
leta 1976. gnr-35104

Turner Aleksander, Zupančičeva 5, Roga-
ška Slatina, spričevalo 3. letnika, izdano v šol-
skem letu 1993/94 in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole za gostinstvo v celju,
smer kuhar. gnw-35224

Ugrin Boštjan, Resslova 4, Koper - Capo-
distria, spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper.
gns-34953

Urbanija Andrej, Dunajska cesta 142, Lju-
bljana, indeks, izdala Srednje šole za elektro-
tehniko leto izdaje 1984. gnm-35034

Uršič Emica, Prešernova 14/a, Krško, sp-
ričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje tehni-
ške šole Krško, izdano leta 1974 - 1977.
gnz-34871

Uršič Nives, IX. korpus 80, Solkan, spriče-
valo 2. letnika Ekonomske in trgovske šole v
Novi Gorici, poslovno poslovanje, izdano leta
2000. gne-34692

Vatovec Iztok, Cesta I. istrske brigade 62,
Čežarji, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje ekonomske in družboslovne šole v
Kopru, izdano leta 1996. gnz-34696

Večernik Gregor, Na Jelovcu 13, Brester-
nica, zaklučno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1999. m-1373

Vegi Olga, Pivola 48/c, Hoče, spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra Edvarda
Kardelja Slovenj Gradec, izdano leta 1982.
m-1374

Velikanje Stanislava, Zg. Bitnje 109, Žab-
nica, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole, smer kuhar, izdano leta 2000.
gnd-35118

Vidovič Janko, Repišče 51/a, Zgornji Le-
skovec, diplomo Gradbene šole B. Kraigherja
Maribor, izdana leta 1984. m-1385

Virag Dragica, Panonska 4/b, Beltinci, sp-
ričevalo o končani OŠ Beltinci, izdano na ime
Kučko Dragica. gnl-35214

Visenjak Grega, Peričeva 7, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-35159

Volf Primož, Sela pri Dragatušu 14, Draga-
tuš, spričevalo 2. letnika Ekonemske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnx-34898

Volk David, Rodik 56, Kozina, spričevalo
1. letnika Srednje šole Srečka Kosovela Se-
žana, izdano leta 1999. gnk-34711

Vuk Jerneja, Šalek 84, Velenje, spričevalo
3. letnika ŠC Celje, poklicne in tehniške elek-
tro in kemijske šole, izdano leta 1997.
gnh-34814

Vuzem Iztok, Betnavska 127, Maribor, di-
plomo SKSMŠ. m-1362

Zagorc Mitja, Gašperšičeva 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Zadobrova, izdano
leta 1998. gnk-35311

Zajc Andrej, Graškogorska 38, Velenje,
spričevalo 1. letnika Kmetijske in gospodinjske
šole Šentjur, izdano leta 2000. gng-35219

Zalar Peter, Hruškarje 9, Cerknica, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1993. gnv-34975

Zdravković Zoran, Raičeva ulica 20/b, Lju-
bljana, diplomo PTT srednješolski center Lju-
bljana, izdana leta 1988. gnz-35046

Zgonc David, Goriče 19/a, Postojna, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Gozdarsko lesarske šole v Postojni.
gnc-34744

Zore Peter, Taborniška pot 11, Hrastnik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbovlje, GESŠ
Trbovlje, izdano leta 1999. gny-34697
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Zupančič Silva, Finžarjeva 2, Novo mesto,
indeks, izdala družbena in ekonomska sred-
nja šola v Novem mestu, na ime Šurla Silva
leto izdaje 1982. gnf-34841

Zver Mitja, Prešernova ulica 46, Trzin, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrote-
hniške šole Ljubljana, št. II/451, izdano leta
1992. gnj-35212

Žagar Marko, Doblička gora 19, Črnomelj,
spričevalo o končani OŠ Loka, Črnomelj, kon-
čano v šolskem letu 1995/96. gnf-35241

Žerak Magda, Vlahovičeva 3, Kidričevo,
spričevalo 3. in 4. letnika Zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 1977 in 1978. m-1358

Ževart Andreja, Efenkova 30, Velenje, in-
deks, št. 81461792. gnp-35281

Žigon Katja, Ul. Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, indeks, št. 32005545, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gng-34665

Ostali preklici

A. T. C. d.o.o., Posavskega 19, Ljubljana,
kopijo licence za vozilo z reg. št. LJ - M3-
91C, št. šasije JT164STK100056212.
gnt-34777

Adlešič Mario, Prežihova 12, Brežice, de-
lovno knjižico. gnh-35114

Amon Igor, Hočka cesta 70, Hoče, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0278515. m-1384

Benicky Mirko, Tivolska 4, Ljubljana, služ-
beno izkaznico, št. SK-S-04/98, MZZ RS.
gno-35182

Bizjak Tina, Pod kostanji 18, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18981496, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnw-35149

Blažič Damijan, Kidričeva 26, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. gnp-34956

Brglez Angela, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1091488. gnf-34916

Bukovec Klemen, Britof 52, Kranj, delov-
no knjižico izdano v Kranju. gnj-34962

Car Tatjana, Retje 62, Loški Potok, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
v Ljubljani. gnt-35327

CITROEN SLOVENIJA d.o.o., Ul.15.maja
18, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1207846.
gnt-35127

Detoni Vasja, Semova 21, Portorož - Por-
torose, delovno knjižico. gnx-35123

EKO-LES d.o.o., Rogozniška cesta 14,
Ptuj, kopijo licence št. 328/28 za vozilo
M.A.N. 24.272, reg. oznaka MB J3-575, iz-
dala GZS 1. 12. 1997. gnm-34984

Florjančič Matjaž, Kajuhova ulica 28, Ljub-
ljana, kupone k zavarovalni polici št. 276726,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gng-35119

Gjura Nataša, Reboljeva 5, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnl-35335

Grasselli Marijana, Cesta na Loko 12, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnz-35246

Grbec Majda, Korte 38/b, Izola - Isola,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 236286. gnx-34698

Hadžić Kasim, Vanganelska cesta 7, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico. gnt-35227

Halilagić Mustafa, Šalara 58/a, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnc-34719

Horvat Anica, Orehek 3, Prestranek, delo-
vno knjižico. gnq-34730

Hribar Irena, Novakova ulica 20, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Beži-
grad. gnq-35230

INTEGRAL NOTRANJSKA d.o.o., Čabran-
ska 8, Cerknica, kopijo licence, št. 0000217/
12 za vozili LJ A7-022 in LJ A7-029 z dne 20.
10. 1997. gnj-34712

Ivanič Silvo, Večeslavci 30, Rogašovci, de-
lovno knjižico reg. št. 57880, ser. št.
175407, izdana 22. 1. 1991 v Murski Sobo-
ti. gnz-35121

Jeramec Danijel, Gmajna 44/a, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnb-34845

Kadunc Miha, Perovo 27, Grosuplje, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gno-35307

Kalan Nina, Celovška cesta 189, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01096213, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnj-35337

Kamenik Aleksander, Prisojna ulica 17,
Maribor, delovno knjižico, št. 8431. m-1355

Kavčič Tomaž, Dobrovo 3, Dobrovo v Br-
dih, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1101227, izdano 13. 5. 1999.
gne-35192

Kečan Dejan, Levstikov trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-35141

Klopčič Katja, Čemšenik 24, Čemšenik,
študentsko izkaznico, št. 25562, izdala Viso-
ka upravna šola. gnl-35085

Kmetič Igor, Hudalesova 24, Maribor, de-
lovno knjižico. m-1361

Kocjan Boris, Kogojeva ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-34824

Kocjančič Marko, Zabavlje 1, Gračišče,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1077938, izdano 4. 3. 1999.
gni-34938

Kovanović Blaženka, Cesta Notranjskega
odreda 39, Stari trg pri Ložu, študentsko izka-
znico, št. 06980044, izdala Visoka šola za
socialno delo v Ljubljani. gnt-34827

Krahler Anita, Stanjevci 82, Petrovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 6980045, izdala Viso-
ka šola za socialno delo. gnt-35152

Križnar Dušan, Ljubljanska 80, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene teh-
niške šole v Ljubljani-odsek za nizke gradnje,
izdano leta 1979. gnw-35124

Lasan Tatjana, Perovo 9/c, Grosuplje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18970678, izdala Filo-
zofska fakulteta. gnx-34923

Lehrman Andrej, Pionirska cesta 28, Vrh-
nika, študentsko izkaznico, št. 31970056, iz-
dala Fakulteta za farmacijo. gns-34978

Lisjak Monika, Seča 50, Portorož - Porto-
rose, študentsko izkaznico, št. 19349331,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-35030

Ložar Aleš, Novo Polje, Cesta XXI/5b, Lju-
bljana-Polje, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-411/98. gnr-35229

Ložar Aleš, Novo Polje, Cesta XXI/5b, Lju-
bljana-Polje, vpisni list za čoln, št. 01-03-469/
1-2000. gns-35228

Majerič Lidija, Zgornja Jablane 28, Cirkov-
ce, študentsko izkaznico, št. 23602, izdala
Visoka upravna šola v Ljubljani. gnz-34821

Mali Franc, Zgornje Duplje 42, Duplje, de-
lovno knjižico. gnm-34734

Marković Obrad, Savska cesta 5, Dolenja
vas, delovno knjižico. gnb-35145

Marušič Denis, Kolomban 42, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnv-34700

Matjašič Marko, Videm 72, Videm-Dobre-
polje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. gnq-34855

Mikuž Jure, Črni Vrh 8, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 19767844, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gng-34815

Mitič Zoran, Tomšičeva 70/d, Jesenice,
delovno knjižico. gnu-34701

NISSAN ADRIA d.o.o., Slovenska 54, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1190140, izdana 13. 3.
2000. gnt-34877

Obrč Mateja, Dolnja težka voda 6, Novo
mesto, delovno knjižico. gns-35103

Oman Nika, Herbersteinova 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 28010243..
gnl-35035

ORODJARNA TRBOVLJE d.o.o., Voden-
ska cesta 49, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1187532.
gnw-35074

Panker Maruša, Cankarjeva 58, Nova Go-
rica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1034065. gnz-35100

Pavkovič Tomaž, Šmarska cesta 23, Sev-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in srednje ekonomske šole v Brežicah, izdano
leta 1992. gnf-35045

Pavlica Severin s.p., Morje, Vanganelska
cesta 15, Koper - Capodistria, licenco št.
5608/4695-ZR27/1988 za vozilo Citroen Ju-
mper 2,5 TD z reg. ozanko KP 41-89A.
gnk-34836

Perčič Mina, Pod gabri 31, Celje, delovno
knjižico. gnz-35271

Peroša Ingrid, Bonini 60, Koper - Capodi-
stria, študentsko izkaznico, št. 61124837, iz-
dala Pedagoška fakulteta Maribor. gnk-35111

Perše Peter, Mislinjska Dobrava 86/b, Mi-
slinja, študentsko izkaznico, št. 50001202,
izdala Teološka fakulteta. gnn-34733

Peterlin Marjana, Podboršt 1, Komenda,
preklic spričevala, objavljen v Ur. l. RS, št.
79/2000. gno-35082

Podobnik Romana, Pugljeva 1, Novo mes-
to, študentsko izkaznico, št. 18961140, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt-35252

Pogačar Rado, Ribenska cesta 8/b, Bled,
overjeno kopijo licence št. 4136/4615-
RKN54/1997 za vozilo Mercedes Benz 200D
z reg. oznako KR L3-905, izdala OZS.
gnr-35179

Poljak Štefanija - Gostilna Matija, Zvezda
3, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju št.
05 6644/4951/01-37/1998, izdana 29. 10.
1998. gnp-35131

Praprotnik Bojan, Golo brdo 150, Medvo-
de, vpisni list za čoln, št. 01-03-438/1-79,
reg. št. IZ-441. gnd-34718

Prosen Jože, Podgraje 25, Ilirska Bistrica,
orožni list št. 516, 559, 905, 2022.
gnx-35223

Repanšek Bojan, Mekinje, Cankarjeva ces-
ta 12/a, Kamnik, delovno knjižico. gnh-35314

Robida Tadeja, Prušnikova 102, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije. gnc-35044

Saksida David, Imenje 37, Kojsko, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/
13-4585/09-95, izdala Uprava RS za pomor-
stvo v Kopru. gng-34965

Stojanovič Tina, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, delovno knjižico. gnh-34964

Strgar Jožef, Savska loka 9, Kranj, delov-
no knjižico. gnv-35300

Studio Mak, d.o.o., Ul. 15. maja 21, Ko-
per, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A
0191379, za vozilo Opel Vectra 1.8, izdano
dne 27. 12. 1996. Ob-35146

Supin Kolenc Darinka, Luče 87, Luče, de-
lovno knjižico, ser. št. 157762, izdala UE Mo-
zirje. gnm-34688

Šeliga Alenka, Cesta na Brdo 14, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 18991500, izdala
Filozofska fakulteta. gnt-35027
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ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo d.o.o.,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1049305.
gnx-35073

Škrlj Damjan, Harije 1/b, Ilirska Bistrica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 56481. gnf-34966

Štrus Jože, Cesta na Krko 13, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 20960099, izdala
Pravna fakulteta. gnc-34919

Topolšek Andrej, Tomšičeva 13, Sloven-
ska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1049669, št. šasije
KLATF69YEWB298431za vozilo DAEWOO
Lanos 1,5. gne-35142

Trček Aljoša, Cesta v Staro vas 5, Postoj-
na, vojaško knjižico, št. CD 000405.
gnc-34969
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Udovič Bojan, Unec 79, Rakek, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila,
št. B 0052521. gno-34932

Uljan Boštjančič Milka, Ruteževo 59, Ilir-
ska Bistrica, delovno knjižico št. 1512, ser.
št. 625701, izdana 16. 12. 1960.
gnu-35101

Veselinovič Lucija, Sorška cesta 24, Škof-
ja Loka, delovno knjižico. gnb-34720

Vetrih Katja s.p., Parecag 15/a, Sečovlje -
Sicciole, delovno knjižico izdano na ime Kom-
ljenovič Zdenka. gns-34757

Vidmar Andrej, Krmelj 6/a, Krmelj, štude-
ntsko izkaznico, št. 23980451, izdala Fakul-
teta za strojništvo. gnp-35081

Vrtačnik Katja, Gabrščkova ulica 111, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 21013387,
izdla FDV v Ljubljani. gnd-34918

Vučina Boris, Trnovci 17, Sveti Tomaž, de-
lovno knjižico. gnu-34851

Weinberger Petra, Prečna 53, Novo mes-
to, delovno knjižico, reg. št. 35978, ser. št.
196816, izdalna 8. 7. 1991 v Novem mestu.
gnp-34706

Zagajšek Irena, Igriška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-35009

Zagorc Zdravko, Ostenk 12/c, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 7297, izdala UE Trbovlje.
gnd-34843

Zor Stojan s.p., Gradbeništvo in avtopre-
vozništvo, Kidričeva 5, Laško, overjeno kopijo
licence št. 6235/4675-LM30/1998 za vozi-
lo MAN 32.280 DHKA z reg. ozanko CE ZOR-
1, izdala OZS 30. 1. 1998. gne-34842

Zupan Darko, Pajarjeva 2, Šenčur, investi-
cijski kupon št. CK 0018031, izdala Kmečka
družba. gnn-35233
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