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Razglasi in objave

Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov

Su 21/2000 Ob-36764
V skladu z določilom drugega odstavka

46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
predsednica Okrožnega sodišča v Novi Go-
rici objavljam

poziv
predstavniškim organom občin in

drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Novi

Gorici, da predlagajo kandidate za 180
sodnikov porotnikov Okrožnega

sodišča v Novi Gorici
Za sodnika porotnika je lahko imenovan

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

Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih do-
loča zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Urad pred-
sednice, Nova Gorica, Kidričeva 14, v roku
30 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 2000

Sodni register

CELJE

Rg-404765
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00412 z dne 6. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MODNI STUDIO SARA,

tekstilni izdelki, d.o.o., sedež: Leskov-
škova 8, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/06000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo pri zastopni-
ku in spremembo družbene pogodbe z dne
30. 3. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5846099
Firma: ZYKS, zastopstva in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ZYKS, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Kidričeva 5
Ustanovitelji: Šmerc Kovačič Jožica in Ko-

lar Konrad, izstopila 30. 3. 1999, Zor Sto-
jan, Laško, Taborje 3 in Žičkar Ksenija, Ce-
lje, Ul. Frankolovskih žrtev 15, oba vstopila
30. 3. 1999, vložek: vsak po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
lar Konrad, razrešen 1. 4. 1999, direktori-
ca Žičkar Ksenija, imenovana 30. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 oprav-
lja družba vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 oprav-
lja družba le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

KRANJ

Rg-404131
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00262 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06413/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1388037
Firma: ZEVNIK IN ZEVNIK, oblikova-

nje, načrtovanje in izvedba, d.o.o.
Skrajšana firma: ZEVNIK IN ZEVNIK,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska ce-

sta 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Draksler Janez, Kranj, Za-

savska cesta 36a in Telič Uroš, Kranj, Ljub-
ljanska cesta-del 21, oba vstopila 9. 9.
1998, vložek: vsak po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Draksler Janez, imenovan 9. 9.
1998, kot poslovodja-direktor zastopa druž-
bo brez omejitev in Telič Uroš, imenovan
9. 9. 1998, kot pomočnik poslovodja (po-
močnik direktorja) zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
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popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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; 50401 Trgovina na de-
belo 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 motor-
nih koles; 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 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;

74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

LJUBLJANA

Rg-2542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/12737 z dne 16. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa VIASPOL, družba za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o., sedež: Kamniška
25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/32257/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in družbe-
ne pogodbe z dne 25. 11. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 1446487
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorji Lembak Ivan, Zakarpatsko obmo-
čje, Kosivska Poljana 217, Lembak Vasyl,
Zakarpatsko območje, Kosivska Poljana 56,
Kostyuk Yuriy, Zakarpatsko območje, Ko-
sivska Poljana 938, Okhvat Vasyl, Zakar-
patsko območje, Kosivska Poljana 40,
Mykulyak Yuriy, Zakarpatsko območje, Ko-
sivska Poljana 679, Hefyuk Taras, Zakar-
patska pokrajina, Miera št. 24, Hust, Shar-
kadi Yuriy, Zakarpatska pokrajina, Žukova
ul. 1, Rokosovo, Heletey Andriy, Mukačiv-
ski okraj, Duhnoviča št. 141, Makarovo,
Plesha Petro, Mukačevo, Rosvigivska
15/18, Lazar Vasyl, Mukačivski okraj, Du-
hnoviča št. 43, Makarovo, Hutiy Andriy, Mu-
kačivski okraj, Duhnoviča št. 108, Makaro-
vo, Horvat Vasyl, Mukačivski okraj, Duhno-
viča št. 107, Makarovo, Homonay Ivan, Mu-
kačivski okraj, Duhnoviča št. 162,
Makarovo, Horvat Mykhaylo, Mukačivski
okraj, Ševčenka št. 11, Makarovo, Dzhuha
Ivan, Hustski okraj, Nova ul. št. 23, Roko-
sovo, Boychuk Ivan, Zakarpatska pokrajina,
Zelena ul. 71, Činadijevo, Vashchynets
Myron, Mukačevo, Pidgorjanska št. 82,
Fedoryshyn Dmytro, Tjačivski okraj, Pere-
mogi št. 281, Lazi, Pavliy Mykhaylo, Hust,
Projektna ulica 6, Homonay Viktor, Zakar-
patska pokrajina, Borodivka 80, Plecha Vas-
sili, Mukačivski okraj, Duhnoviča št. 175,
Makarovo, Pankov Yuriy, Kolčino, Fridjašiv-
ska ulica 10/505, Bedey Vasyl, Zakarpat-
sko območje, Teresva 24, Zyzen Vasyl, Za-
karpatsko območje, Kryve št. 9, Pylypynets
Mykhaylo, Zakarpatsko območje, Teresva
191 in Pylypynets Mykhaylo, Zakarpatsko
območje, Teresva 191, vsi imenovani
25. 11. 1999.

Rg-2587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11206 z dne 10. 1. 2000 pri sub-

jektu vpisa TEHNOLUK, proizvodnja, in-
ženiring, trgovina in servis, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 14, Kamnik, sedež: Ljub-
ljanska cesta 14, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/06409/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča: ugovoru se ugodi, sklep o
začetku postopka izbrisa Srg 5561/99 se
razveljavi in se vpiše spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5359210
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Lukan Franc, Trzin, Jem-

čeva cesta 38, vložek: 1,100.000 SIT, Lu-
kan Marija, Trzin, Jemčeva cesta 38, vlo-
žek: 660.000 SIT, Lukan Mitja, Mengeš,
Na gmajni 4, Loka pri Mengšu, vložek:
220.000 SIT in Lukan-Civić Maša, Trzin,
Jemčeva cesta 38, vložek: 220.000 SIT,
vsi vstopili 22. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proiz-
vodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za grdbeništvo;
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; 2811 Proiz-
vodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 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.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 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; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
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inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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; 5120 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina 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, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-

vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina 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-
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; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina 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.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih in mla-

dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov v dnevnih barih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 5561/99 z dne 3. 9.
1999, razveljavi.

Rg-3247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11470 z dne 17. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO PODPEČ, d.o.o., Jeze-
ro 22, Podpeč, sedež: Jezero 22, 1352
Preserje, pod vložno št. 1/00128/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 507147
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Su-

hadolnik Marjan, razrešen 14. 10. 1999,
zastopnik Prelovšek Franc, Ljubljana, Sre-
brničeva ul. 6, imenovan 14. 10. 1999, za-
stopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-3938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/11572 z dne 3. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa MARLIN, proizvodnja, trgo-
vina, šport, d.o.o., pod vložno št.
1/11888/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča: ugovoru se ugodi, sklep Srg
6959/99 se razveljavi in se izda sklep o
spremembi firme, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnikov, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 1332732
Firma: MARLINE, družba za storitve in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MARLINE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,350.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Marko, Medvode,

Goričane 22h, vstop 8. 2. 1991, vložek:
2,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Marko, imenovan 8. 2.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 2000: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2612 Oblikovanje in obdela-
va ravnega stekla; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2875 Proiz-
vodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti. Zaradi uskladitve pravnega subjek-
ta z zakonom o gospodarskih družbah se
začetek postopka izbrisa iz sodnega registra
po uradni dolžnosti, Srg 6959/99 z dne
9. 9. 1999, razveljavi.

Rg-10877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10674 z dne 31. 8.

2000 pri subjektu vpisa ŽITO ŠUMI tovar-
na bonbonov Ljubljana, d.o.o. sedež:
Šmartinska 154, 1000 LJUBLJANA, vpi-
sanem pod vložno št. 1/07703/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: pripojitev
družbe ŽITO Imperial Krško, d.o.o.
(1/01133/00- OS KRŠKO), spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5132371
Osnovni kapital: 399.444.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽITO prehrambena industri-

ja, d.d., Šmartinska 154, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 360.122.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 29. 1. 1999; GABRIELE
HITSCHLER-BECKER, Waldstrasse 11,
KOLN, LINDENTHAL, MARIA, vložek:
39.322.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 2000.

Dejavnost: 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki, izbris 31. 8.
2000; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 31. 8. 2000; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 31. 8. 2000; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln, vpis
31. 8. 2000; 555 Storitve menz ter pripra-
va in dostava hrane (catering), izbris 31. 8.
2000; 5551 Storitve menz, izbris 31. 8.
2000; 5551 Dejavnost menz, vpis 31. 8.
2000; 631 Prekladanje, skladiščenje, iz-
bris 31. 8. 2000; 6311 Prekladanje, vpis
31. 8. 2000; 6312 Skladiščenje, vpis
31. 8. 2000.

Skupščinski sklep: pripojitev družbe ŽI-
TO Imperial Krško, tovarna gumijevih bon-
bonov d.o.o., Cesta 4. julija 86, Krško
(1/01133/00 - Okrožno sodišče Krško),
na podlagi sklepov in pogodbe o pripojitvi z
dne 15. 6. 2000.

MARIBOR

Rg-1796
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03175 z dne 1. 12.
1999 pri subjektu vpisa DITINGER, proiz-
vodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Vukovski dol 58, 2221 Ja-
renina, pod vložno št. 1/06363/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1471163
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Ditinger Iztok, Jarenina, Vu-

kovski dol 58, vstop 30. 3. 1992, vložek
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ditinger Iztok, imenovan 30. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proiz-
vodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo 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 motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, brez likvidacije, opr. št. Srg
2191/99 z dne 21. 9. 1999 razveljavi.

Rg-1802
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/03344 z dne 20. 12.
1999 pri subjektu vpisa BISTRIŠKE ME-
SNINE, d.d., sedež: Zadružna ulica 4,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5142148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vra-

čič Henrik, razrešen 10. 12. 1999, direk-
tor Gumzej Janez, Oplotnica, Raskovec 25,
imenovan 10. 12. 1999, zastopa družbo
brez omejitev za določen čas.

NOVA GORICA

Rg-11138
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00882 z dne
17. 8. 2000 pri subjektu vpisa LESNA IN-
DUSTRIJA IDRIJA d.o.o. sedež: Spodnja
Idrija, 5281 SPODNJA IDRIJA, vpisanem
pod vložno št. 1/00130/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: vpis začetka re-
dne likvidacije, spremembo firme in zasto-
pnika s temile podatki:

Matična št.: 5002079
Firma: LESNA INDUSTRIJA IDRIJA

d.o.o. V LIKVIDACIJI
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MOZETIČ DRAGAN, SONČNA ULI-
CA 5, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
28. 6. 2000, zastopa brez omejitev.; likvi-
dator KOKOŠIN FON IVAN, GREGORČI-
ČEVA 8, 5220 TOLMIN, imenovanje: 28. 6.
2000, zastopa brez omejitev.

Razno: sklep skupščine z dne 28. 6.
2000 o začetku redne likvidacije.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 11067/2000 Rg-10186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog PUGELJ, Trgovina,
gostinstvo in proizvodnja, d.o.o., Vnanje
Gorice  87,  Notranje  Gorice,  za  prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe objavlja
sklep:

PUGELJ, Trgovina, gostinstvo in pro-
izvodnja, d.o.o., Vnanje Gorice 87, No-
tranje Gorice, reg. št. vl. 1/16136/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 6. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Pugelj Špela in Pugelj
Stanislav, oba Notranje Gorice, Vnanje
Gorice 87, z ustanovitvenim kapitalom
4,582.177 SIT, ki prevzemata 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 17. 8. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-3/00-403 Ob-36691
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
30. 9. 2000 vpisal v evidenco registra pra-
vila sindikata podjetja Hypos Muta, pod
zaporedno številko 3/2000.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Št. 75102-028-10/00 Ob-36692
Pravila sindikata Loterije Slovenije,

Ljubljana, Gerbičeva ulica 99, sprejeta
dne 15. 9. 2000, matična številka
1349376, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 140, dne
2. 10. 2000.

Št. 028-11/98 Ob-36757
Statut Sindikata zavoda Pedagoška

fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljub-
ljana, sprejeta na zboru članov dne 23. 12.
1998, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikata pod št. 028-11/98
dne 29. 12. 1998.

Št. 01400-2/00-2 Ob-36919
Pravila Sindikata SVIZ Zavoda No-

tranjski muzej Postojna, se z dnem 5. 10.
2000 hranijo pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska 4, Postojna. Pravila so vpisana v
evidenco statutov pod zap. št. 24.

Št. 028-7/00 Ob-36968
Pravila Sindikata kovinske in elektro-

industrije Slovenije – Sindikalne podruž-
nice IMP Tovarna elektroenergetskih na-
prav, d.d., Ljubljana, Vojkova 58, skraj-
šano ime SKEI – IMP TEN, d.d., sprejeta
dne 12. 9. 2000, se hranijo pri Upravni eno-
ti Ljubljana, izpostavi Brežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 7 dne 20. 9. 2000.

Razglasi sodišč

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

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

N 18/2000 PO-13974
Pogrešani Jožef Čebular, roj. 4. 7.

1914, očetu Jožetu in materi Mariji, Škoflje
8, Šentvid pri Stični, nazadnje je bil viden
konec maja, v začetku junija 1945 v Tehar-
jih, nakar se je za njim izgubila vsaka sled.
Pogrešancu je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Vida Ziherl, strokovna so-
delavka Centra za socialno delo Grosuplje.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 9. 2000

N 3/2000 PO-13976
Pri tukajšnjem sodišču je v teku neprav-

dni postopek opr. št. N 3/2000 na pre-
dlog predlagatelja Berglez Pavla iz Streli-
ške 16 v Mariboru, za razglasitev za mrtve-
ga Berglez Josefa, roj. 10. 2. 1913, na-
zadnje stanujočega v Mariboru – Tezno, ki
je pogrešan od meseca marca 1944, ko
naj bi padel v NOB.

Skrbnik po odločbi Centra za socialno
delo Maribor št. 58/B-50/00-3/12 z dne
25. 6. 2000 je Kovačič Marjeta iz Limbuša,
Mihe Zidanška 24.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2000

N 14/2000 PO-14025
Oskar Perpar, roj. 10. 1. 1940, nazad-

nje stanujoč v Štorah 24, je pogrešan od
leta 1944 (na predlog hčerke Fride Rednak
iz Velenja, Kavče 26e).

Začasna skrbnica je Saša Brilej iz Celja,
Ob Koprivnici 37.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 9. 2000

Oklici dedičem

D 51/95 OD-14050
Tukajšnje sodišče v zapuščinskem po-

stopku po pokojni Mariji Ilaunig, roj. 21. 3.
1889, stanujoči Ptujska c. 10, Lenart, ki je
umrla 26. 2. 1965, poziva dediče, ki misli-
jo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo tukajšnjemu sodišču v zadevi
D 51/95, najkasneje v enem letu od objave
tega oklica.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 25. 9. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 1/98 SR-13972
V pravdni zadevi tožeče stranke Gombač

Neve, Topolc 75/b, zoper toženi stranki De-
kleva Mihaela in Dekleva Stanislava, oba Av-
stralija, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na nepremičnini, se toženima strankama De-
kleva Mihaelu, pok. Mihaela, roj. 1920, 83
Major Rd. E. F. Fuchner, 3060 Avstralija in
Dekleva Stanislavu, pok. Mihaela, roj. 1935,
p.o. Box 333 St. Marys, 2760 N. S. W.
Avstralija, postavi začasni zastopnik Aleksan-
der Ternovec, notar, Gubčeva 42/a, Ilirska
Bistrica, ki ima vse pravice in dolžnosti zako-
nitega zastopnika od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler tožena stranka ali njen poo-
blaščenec za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 3. 2000

P 601/97 SR-13971
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni

zadevi tožeče stranke Aleksandre Hrietz iz
Postojne, Volaričeva št. 2, ki jo zastopa po-
oblaščenec Zdenko Fortunat iz Kopra, proti
toženi stranki Zoranu Sodji, z zadnjim zna-
nim prebivališčem v Kopru, Bonini 68/a in v
Beogradu, Ul. narodnog fronta 18 in, ki na
nobenem naslovu ne dviguje sodnih pisanj,
zaradi razveze zakonske zveze sklenilo:

tožni stranki Zoranu Sodji se postavi za-
časni zastopnik, odvetnik Jurij Žorž iz Ko-
pra, Ferrarska št. 30.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2000
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I P1 1385/98 SR-14028
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, proti toženi stranki Danev Dar-
ji, Planina 23, Kranj, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 588.152 SIT s pri-
padki, dne 31. 8. 2000 sklenilo:

začasni zastopnik Borut Zamljen se raz-
reši dolžnosti začasnega zastopnika v obrav-
navani pravdni zadevi.

Toženi stranki Danev Darji, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Živan Mirčič, Medvedova 1, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
1385/98, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem  oziroma  dokler  ji  organ,  pristojen
za  socialne  zadeve,  ne  bo  postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 107/2000 S-36694
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 107/2000 z dne 30. 9. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Miša, ser-
visno in trgovsko podjetje, d.o.o. – v ste-
čaju, Podgorska pot 2, Kamnik.

Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2000

St 14/2000-68 S-36695
Narok za prisilno poravnavo v postopku

prisilne poravnave nad dolžnikom Kompas
hoteli Bled, d.o.o., Cankarjeva 2, Bled,
bo dne 10. 11. 2000 ob 9. uri, v sobi 113/I
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6 tega
sodišča, med uradnimi urami.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 3. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2000

St 97/2000 S-36696
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 97/2000 z dne 19. 9. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Art Trade
International, d.o.o., Hranilniška 7a,
Ljubljana – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

St 175/2000 S-36697
To sodišče je s sklepom St 175/2000

dne 29. 9. 2000 začelo stečajni postopek

nad  dolžnikom  Zapo,  d.o.o.,  Kolod-
vorska 14, Kočevje, matična številka:
5566665.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 12. 2000 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

St 57/2000 S-36766
To sodišče je s sklepom z dne 3. 10.

2000 pod opr. št. 57/2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Le-
snina Zunanja trgovina, Podjetje za zu-
nanjetrgovinsko dejavnost, d.d., Parmo-
va 53, Ljubljana, matična številka
5497108, šifra dejavnosti 51.700.

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

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (3. 10.
2000).

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

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Mizarstvo Gabrovka, d.d., Moravče pri
Gabrovki 9a, 1274 Gabrovka,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Ljub-
ljana, Verovškova 60/b, 1107 Ljubljana,

– Količevo Karton, d.o.o., Papirniška 1,
1230 Domžale,

– TRO Prevalje, Perzonali 2, 2391 Pre-
valje,

– Rupnik - Dvoraček Lilijana, Rožna doli-
na c. X/4a, 1000 Ljubljana – predstavnica
delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 3. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

St 140/2000 S-36767
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mostovna d.d., Ljubljana,
za dne 15. 11. 2000 ob 9. uri v konferen-
čni dvorani 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.

Notarski zapisnik skupščine dolžnika, ki
je sklicana za dne 2. 11. 2000, bo na vpo-
gled v spisu od dne 3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000

St 15/94 S-36768
To sodišče v stečajnem postopku zo-

per stečajno maso stečajnega dolžnika
Montana, p.o., Petrovče, Mala Pirešica
5/b, Petrovče razpisuje narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev ste-
čajne mase, ki bo dne 15. novembra 2000
ob 10. uri v sobi št. 106/I. tukajšnjega
sodišča.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z dol. čl. 163 ZPPSL
naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 44,500.000,20 SIT.

2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane ter-
jatve rednih upnikov na dan 1. 3. 1996 zna-
ša 29,66%.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (1. št. 383-386) v stečajni
pisarni Okrožnega sodišča v Celju, Prešer-
nova 22, Celje, med uradnimi urami sodi-
šča in na oglasni deski.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2000

St 14/94-299 S-36769
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev v stečajnem postopku nad dol-
žnikom Poliks, Podjetje lahke obutve Ži-
ri, p.o., Strojarska ulica 12, Žiri – v ste-
čaju bo dne 21. 11. 2000 ob 13. uri v sobi
št. 12 na tem sodišču.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni, soba št. 6 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2000

St 81/2000 S-36770
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Arh Bik Invest, Družba za investira-
nje, d.o.o., Strossmayerjeva 11, Maribor,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2000

St 1/99 S-36771
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 1/99, z dne 3. 10. 2000 v smislu prve-
ga odstavka 169. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom O MODA
33 podjetje za izdelavo in prodajo obu-
tve, d.o.o., Opekarniška c. 4, Ormož – v
stečaju.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register bo dolžnik
prenehal.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 10. 2000

St 27/2000-7 S-36828
1. Z dnem 4. 10. 2000 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom MM * TIM,
d.o.o., Lutverci št. 23, 9253 Apače.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev, vendar največ v vrednosti
2000 točk.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 1. 2001 ob 11. uri, v sobi št.
12 tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 10. 2000 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka, istoča-
sno pa se pošlje v objavo Uradnemu listu
RS. Tega dne nastopijo vse pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nad dol-
žnikom in prenehajo pravice pooblaščen-
cev stečajnega dolžnika razpolagati s pre-
moženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 10. 2000

St 30/2000-5 S-36832
1. Z dnem 5. 10. 2000 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Gidgrad – dru-
žba za gradbeništvo, instalacije, inženi-
ring in druge poslovne storitve, d.d., Par-
tizanska št. 93, Lendava.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev, vendar največ v vrednosti
2000 točk.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 1. 2001 ob 11.45, v sobi št. 12
tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 10. 2000 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odloč-
ba o začetku stečajnega postopka, istoča-
sno pa se pošlje v objavo Uradnemu listu
RS. Tega dne nastopijo vse pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nad dol-
žnikom in prenehajo pravice pooblaščen-
cev stečajnega dolžnika razpolagati s pre-
moženjem stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 10. 2000

St 151/2000 S-36833
To sodišče je s sklepom St 151/2000

dne 4. 10. 2000 začelo likvidacijski posto-
pek nad dolžnikom Obrtna zadruga dim-
nikarjev Slovenije, b.o., Kolodvorska 8,
Ljubljana, matična številka 5006902.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Velimir Malešič iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 1. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 4. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000

St 141/2000 S-36834
To sodišče je s sklepom St 141/2000

dne 4. 10. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom M.I.P. zdravje, Trgovina in
storitve, d.o.o., Tominškova 60, Ljublja-
na, matična številka 5808570, šifra dejav-
nosti 11002.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ve-
limir Malešič iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 1. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2000

St 39/2000 S-36836
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 39/2000 z dne 4. 10. 2000 odločilo, da
se na družbo Europeanfood, Trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Koper, Ferrarska uli-
ca št. 14, matična številka 5920981, šifra
dejavnosti 51.380, začne stečajni postopek
in takoj zaključi ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra.

Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni od dneva te objave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2000

St 21/2000 S-36838
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 21/2000 z dne 4. 10. 2000 odločilo, da
se na družbo Power, Trgovsko, proizvo-
dno in servisno podjetje, d.o.o., Postoj-
na, Volaričeva št. 5, matična številka
5743290, šifra dejavnosti 52.240, začne
stečajni postopek in takoj zaključi ter po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dru-
žbe iz sodnega registra.

Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni od dneva te objave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2000

St 41/00 S-36840
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 41/00 z dne 4. 10. 2000 odločilo, da
se na družbo Ecomar, trgovina in kmetij-
ska proizvodnja, export-import, d.o.o.,
Koper, Repičeva 4, Koper, matična števil-
ka 5595215, šifra dejavnosti 51.700, zač-
ne stečajni postopek in takoj zaključi ter po
pravnomočnosti sklepa odredilo izbris dru-
žbe iz sodnega registra.

Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni od dneva te objave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 10. 2000

St 52/2000 S-36971
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 52/2000 z dne 15. 9. 2000, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Sedea, servis splošnih dejavnosti, d.o.o.,
Stegne 25a, Ljubljana in njegovimi upni-
ki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:

Upnikom razreda B izplača dolžnik 20%
na dan 17. 4. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero TOM + 0%, ki teče
od dne 17. 4. 2000 do plačila.

Ugotovi se, da so upniki razreda A pri-
stali na vplačilo stvarnega vložka s preno-
som terjatev na družbo ter bodo po pravno-
močnosti sklepa o potrditvi prisilne porav-
nave pridobili v družbi deleže, kot to izhaja
iz priloge sklepa.

Ugotovi se, da je dolžnik v skladu z
51. členom ZPPSL v načrtu finančne reor-
ganizacije predvidel prenehanje delovnega
razmerja za 14 delavcev ter o tem seznanil
pristojni organ za zaposlovanje.

Priloge sklepa so:
– seznam na dan 17. 4 2000 prijavlje-

nih, ugovarjanih, verjetnih in ugotovljenih ter-
jatev z uvrstitvijo v razred poplačila ter fak-
torji za glasovanje (priloga I),

– seznam prijavljenih in ugotovljenih ter-
jatev razreda B z znižanimi zneski poplačila
(priloga II),
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– seznam konvertiranih terjatev po po-
sameznih upnikih z višino deležev, ki jih
upniki pridobe po pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave (priloga III).

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 9. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 29. 9.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2000

St 12/98-43 S-36972
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja

osnutka za glavno razdelitev stečajne mase.
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev stečajne mase bo dne 13. 11.
2000 ob 12. uri v razpravni dvorani št. 12
tega sodišča.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tem sodišču v
Murski Soboti, v sobi št. 413/IV (upniki
bodo poplačani s celotnimi svojimi terja-
tvami).

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 10. 2000

St 44/2000-77 S-36974
S sklepom tega sodišča opr. št.

St 44/2000 z dne 19. 9. 2000 je bila potr-
jena prisilna poravnava nad dolžnikom
M.P.P. Inženiring, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 184.

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

1. razred A – terjatve iz naslova obvez-
nosti do dobaviteljev ter državnih in lokalnih
inštitucij, ki se poplačajo v višini 20% ugo-
tovljenih terjatev z obrestmi v višini temeljne
obrestne mere +0,5% letno, ki tečejo od
1. 6. 2000, v roku 1 leta od pravnomočno-
sti potrjene prisilne poravnave;

2. razred B – terjatve delavcev iz naslo-
va premalo izplačanih plač za obdobje do
februarja 2000, neplačanega regresa za le-
to 1996 in jubilejnih nagrad ter vseh drugih
zahtevkov delavcev, ki se poplačajo v višini
40% ugotovljenih terjatev z obrestmi v višini
temeljne obrestne mere, ki tečejo od 1. 6.
2000, v roku 2 let od pravnomočnosti potr-
jene prisilne poravnave;

3. razred C – terjatve iz naslova obvez-
nosti iz posojilnih pogodb, za katere se po-
veča osnovni kapital dolžnika;

4. razred D – terjatve, za katere se polo-
žaj tudi po potrditvi načrta finančne reorga-
nizacije ne spremeni, in sicer:

a) terjatve ločitvenih upnikov,
b) terjatve delavcev iz naslova premalo

izplačanih plač in nadomestil plač za ob-
dobje zadnjih treh mesecev pred začetkom
postopka prisilne poravnave,

c) terjatve delavcev iz naslova neizplača-
nih odpravnin zaradi predhodnega progra-
ma tehnoloških viškov,

d) terjatve delavcev iz naslova odškodnin
za poškodbe pri delu,ki jo je delavec utrpel
pri dolžniku ter za poklicne bolezni.

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

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 5. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/250 IZ-13949
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/250 z dne 18. 9. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Slovenske investicij-
ske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, zo-
per dolžnika Gregl Franca, Začret 37, Ško-
fja vas in zoper zastavitelja Gregl Franca in
Marjano, oba stan. Začret 37, Škofja vas,
zaradi zavarovanja denarne terjatve unice
do dolžnika v višini 2,600.000 SIT s pogod-
beno dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnine, garsonjere št. 5 v I.
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Malgajeva 8 v Celju, katere lastnika sta
Gregl Franc in Gregl Marjana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 5. 2000 in
aneksa z dne 15. 6. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2000

Z 2000/251 IZ-14000
Okrajno sodišče v Celju, je s sklepom

opr. št. Z 2000/251 z dne 22. 9. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
na, proti dolžniku Andreju Naratu, Kraigher-
jeva 9, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank, po
251. členu opravilo rubež nepremičnine, in
sicer stanovanja št. 9, v izmeri 58,86 m2,
balkonu v izmeri 5,6 m2 in kletjo v izmeri
1,98 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska c.
64, Celje, stoječi na parc. št. 1841/2,
vpisani pri vl. št. 566, k.o. Medlog, katere-
ga lastnik je dolžnik, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 17. 4. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2000

I 34/98 IZ-406485
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni

zadevi upnikov Verardo Sonje, Verardo
Glorie in ml. Verardo Lare, zastopane po
materi Sonji Verardo, vse iz Kopra, Vegova
št. 7, ki jih zastopa Aleksander Lisjak, od-
vetnik iz Kopra, proti dolžnici Ani Brajkovič
iz Kopra, Vojkovo nabrežje 28, zaradi iz-
terjave tolarske protivrednosti 50.000
DEM, dne 3. 6. 1999, ob navzočnosti po-
oblaščenca upnic in dolžničinega sina, na
podlagi drugega in tretjega odstavka
211. člena ZIZ, sestavilo naslednji zapisnik
o rubežu nepremičnine:

zarubi se stanovanje na naslovu Vojkovo
nabrežje 28 v Kopru, last dolžnice na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 6. 7. 1998
med njo in prodajalcem Aleksandrom To-
mažičem, s popisom stanovanja v izmeri
61,80 m2, ki obsega kuhinjo, dnevno sobo,
dve spalnici, balkon, sanitarne prostore in
pripadajočo klet.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe sklepa
o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dol-
žnici je prepovedano razpolagati z zarublje-
no nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali
kako drugače preprečiti plačilo upnikov, si-
cer stori kaznivo dejanje po 229. členu ka-
zenskega zakonika RS.

Upniki z rubežem pridobijo pravico dobi-
ti za svojo terjatev poplačilo iz nepremični-
ne (poplačilna pravica) tudi v primeru, če
pridobi pozneje kdo drug na isti nepremič-
nini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 6. 1999

Z 00/00174 IZ-13969
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni

zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike št. 2, Ljubljana, Po-
družnica Posavje – Krško, Trg Matije Gub-
ca št. 1, Krško, ki jo zastopa odv. Alenka
Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Du-
šak Jožeta, stan. Gubčeva št. 7, Krško, s
sklepom o izdaji začasne odredbe z opr. št.
Z 00/00174 z dne 20. 9. 2000, dolžniku
Dušak Jožetu, stan. Gubčeva št. 7, Krško,
prepovedalo odtujitev in obremenitev sta-
novanja št. 10, v II. nadstropju stanovanjske
hiše na Gubčevi 7 v Krškem, v skupni izme-
ri 69,98 m2, ki ga je Dušak Jože pridobil po
kupoprodajni pogodbi št. 3, sklenjeni dne
8. 11. 1991 med LB – Posavsko banko kot
prodajalcem in njim kot kupcem in ki zemlji-
škoknjižno še ni vpisano na ime dolžnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 2000

Z 2000/00559-7 IZ-6257
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00559 z dne 5. 5. 2000,
je bilo stanovanje št. 3 v I. nadstropju sta-
novanjske stavbe v Ljubljani, Jeranova 1A,
s pripadajočo solastninsko pravico na zem-
ljišču, na katerem stoji stavba, funkcional-
nem zemljišču ter skupnih delih, objektih
in napravah, ki je last dolžnika Debora,
založništvo in trgovina, d.o.o., Jeranova
1A, Ljubljana, z dnem 5. 5. 2000 zarublje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

In 98/00697-22 IZ-10219
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnika RS – Ministrstva za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Trdi-
nova 4/IV, Ljubljana, zoper dolžnika Pod-
bevšek Marjana, Vodnikova c.4, Ljubljana,
zaradi izterjave 10,652.884,40 SIT, s pp,
na podlagi sklepa opr. št. In 98/00697 z
dne 9. 12. 1998, dne 29. 12. 1999 zaru-
bilo štirisobno stanovanje št. 9 v II. nadstro-
pju v izmeri 100,05 m2, na naslovu Vodni-
kova 4, Ljubljana, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2000

In 2000/00059-7 IZ-10266
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 2000/00059 z dne
29. 6. 2000 je bilo stanovanje na naslovu
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Linhartova 47, v pritličju, št. 4, v izmeri
70,70 m2, ki je last dolžnice Japelj Anke,
Linhartova 47, Ljubljana, z dnem 8. 9.
2000 zarubljeno v korist upnice Stanovanj-
ske zadruge Emona, z.o.o., Ljubljana, Le-
tališka 5, zaradi izvršbe za izterjavo denar-
ne terjatve v višini 132.298,70 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2000

Z 2000/01236-5 IZ-12863
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01236 z dne 17. 7. 2000,
je bilo stanovanje z oznako 67 z enako oš-
tevilčeno shrambo v neto površini 65,57 m2,
št. stanovanja 55, ki se nahaja v V. nadstro-
pju varianta B, na naslovu Rusjanov trg 1,
Ljubljana, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Mičanovič Jožice, Rusjanov trg 1, Ljubljana
in zastavitelja Mićanović Stipeta, Rusjanov
trg 1, Ljubljana, na podlagi pogodbe št.
010899/86 z dne 10. 9. 1986, sklenjene
med prodajalcem Gradbenim industrijskim
podjetjem Pionir Novo mesto, ter med dol-
žnico – zastaviteljico in zastaviteljem kot
kupcema, z dnem 5. 9. 2000 zarubljeno v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 330.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/01240-5 IZ-12865
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01240 z dne 18. 7.
2000 je bilo stanovanje z oznako VI P/2, v
površini 48,37 m2, ki se nahaja v pritličju
stolpiča VI, na naslovu Cesta 24. junija št.
41, Ljubljana - Črnuče, skupaj s pripadajo-
čim solastniškim deležem skupnih prosto-
rov, delov, objektov in naprav v večstano-
vanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, ki
je last dolžnice Meško Marije, Ljubljanska
31, Celje, in zastaviteljice Meško Maje,
Ljubljanska 31, Celje, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 107/2000 z dne 24. 5.
2000 in dodatka z dne 7. 6. 2000, skle-
njene med Urbana, podjetje za izgradnjo,
trgovino, proizvodnjo in upravljanje, d.o.o.,
Brnčičeva 31, kot prodajalcem in dolžnico
ter zastaviteljico, kot kupcem, z dnem 6. 9.
2000 zarubljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 7,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/01269-6 IZ-12866
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01269 z dne 18. 7. 2000
je bilo stanovanje, ki se nahaja v visokem
pritličju stanovanjskega objekta na naslovu
Kamnikarjeva ulica 5, Ljubljana, št.
2/13/2-2, v skupni izmeri 98,75 m2, atrij-
ska površina v izmeri 39,88 m2, shramba
št. H v izmeri 5 m2, garaža št. 13, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču na parc. št.
1858/24 v vl. št. 2564 k.o. Rudnik v zem-
ljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki

je last dolžnikov Gabrič Aleša in Kačičnik
Gabrič Alenke, oba Kleče 28, Ljubljana, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 80/00 z
dne 17. 4. 2000, sklenjene med Reality,
podjetje za organizacijske in ekonomske
storitve na področju prometa nepremičnin,
gradnje objektov in trgovina z gradbenim
materialom, Kranj, d.o.o., Čirče 35, Kranj,
kot prodajalcem in dolžnikoma kot kupcem,
z dnem 6. 9. 2000 zarubljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini:

– do 1. dolžnika v znesku 5,212.620
SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe št.
17-11181/61 z dne 19. 6. 2000 in

– do 2. dolžnika v znesku 3,475.080
SIT s pripadki, razvidnimi iz pogodbe št.
17-11180/30 z dne 19. 3. 2000.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/012228-5 IZ-12867
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01228 z dne 18. 7.
2000 je bil poslovni prostor v sedmem nad-
stropju poslovne stolpnice Dunajska 51 v
Ljubljani, na parc. št. 1937/2 z vl. št. 857,
k.o. Bežigrad, kar v naravi predstavlja po-
slovni prostor št. 20a v severnem delu eta-
že, v neto izmeri 44,06 m2, kar predstavlja
1594/10000 delež na sedmi etaži, s pri-
padajočim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah v isti etaži, ki znaša
122/10000 (6,33 m2), kakor tudi sora-
zmerni del stavbišča in funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnika A Form, d.o.o.,
Resljeva 16, Ljubljana, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 25. 5. 2000, sklenjene
med Unitex, trgovina, d.d., Dunajska 51,
Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnikom kot
kupcem, z dnem 6. 9. 2000 zarubljen v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 550.000 ATS v tolarski protivre-
dnosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/01224-5 IZ-12868
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01224 z dne 18. 7.
2000 je bil poslovni prostor št. 29 v II.
nadstropju, neto površine 13,96 m2, ozi-
roma bruto površine 20,19 m2, ki se naha-
ja v poslovni stavbi z veznim hodnikom na
Carinski coni v Ljubljani, Letališka 16, na
parc. št. 127/193 – poslovna stavba
746 m2 in dvorišče 175 m2, vl. št. 614,
k.o. Moste, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah stavbe, stavbnega zemljišča in funkci-
onalnega zemljišča, ki je last dolžnika S &
T Trans, d.o.o., Letališka 16, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 11.
1994, sklenjene med Blagovno trgovskim
centrom, d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,
kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem,
z dnem 6. 9. 2000 zarubljen v korist ku-
pnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/01232-5 IZ-12869
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01232 z dne 18. 7.
2000 sta bila poslovni prostor št. 38, v II.
nadstropju poslovne stavbe z veznim ho-
dnikom na Letališki 16 v Ljubljani, v neto
površini 13,96 m2, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah v
poslovni stavbi in funkcionalnem zemljišču
in poslovni prostor št. 39, v II. nadstropju
poslovne stavbe z veznim hodnikom na Le-
tališki 16 v Ljubljani, v neto površini
14,12 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah v poslovni
stavbi in funkcionalnem zemljišču, ki sta
last dolžnika Diltrade, d.o.o., Letališka 16,
Ljubljana, na podalgi prodajnih pogodb,
sklenjenih dne 15. 4. 1996 in 4. 4. 1995
med Diltrade, d.o.o., Ljubljana, kot
prodajalcem  in  dolžnikom  kot  kupcem,
z dnem 6. 9. 2000 zarubljena v korist
upnice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,436.500 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/01535 IZ-12872
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01535, ki ga je z dne 5. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 74,
78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95,
98, 99, 102, 103, 106 in 107 v pritličju v
izmeri 990 m2 s potrebnimi funkcionalnimi
površinami in ustreznimi komunalnimi na-
pravami v GT centru v Črnučah, na parc.
št. 881/3, 881/13, 869/2, 868/3,
867/1, 883/1, 887/2, 881/5, 911/6,
911/4, 886/2, 885/5, 885/3, 1058/3,
1055/2, 1056/2, 1056/3, 912/4,
912/2, 881/11, 672/3, 677/2, 672/1,
672/2  in  678/1,  k.o.  Črnuče,  ki  so
last  dolžnika  na  podlagi  pogodbe  št.
S-145/94  z  dne  10. 5.  1995,  aneksa
št.  1  z  dne  10. 5.  1995  in  aneksa  št.
2  z  dne  2. 6.  1995,  sklenjenih  s
prodajalcem  Primorje,  p.o.,  Ajdovščina,
Vipavska  c.  3,  Ajdovščina,  zastavna
pravica  v  korist upnice  Banke  Celje,
d.d.,  Vodnikova  2,  Celje,  za  zavarovanje
denarne  terjatve  v  višini 210,000.000
SIT  s  pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01507 IZ-12873
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01507, ki ga je dne 5. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. C 2.7 v II.
nadstropju, v vhodu iz Bavarske steze št. 5
v Ljubljani, v izmeri 111,43 m2, s pripada-
jočo kletno shrambo št. II, v izmeri 6,75 m2

v drugi kleti in parkirnim mestom št. 80, v
tretji kleti, s pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ki služijo stavbi kot celoti in
zemljišču, na katerem objekt stoji in fun-
kcionalnem zemljišču objekta, ki je last dol-
žnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
74-00-C 2.7, sklenjene dne 25. 7. 2000
s  prodajalcem  MONS,  d.o.o.,  Vurniko-
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va  2,   Ljubljana,   zastavna   pravica   v
korist   upnice   Nove   Ljubljanske   banke,
d.d.,  Trg  republike  2,  Ljubljana,  za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01513 IZ-12874
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01513, ki ga je dne 5. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 2, ki se na-
haja v pritličju stanovanjske hiše v Ulici Vi-
de Janežič 13, Ljubljana, v skupni izmeri
81,40 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkconalnem
zemljišču, stoječem na parc. št. 738, vl.
št. 550, k.o. Štepanja vas, ki je last dolžni-
kov na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 21. 6. 2000 sklenjene s prodajalcem
Vidojem Nikoličem, Ulica Vide Janežič 13,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3.520 SIT in 2,880.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01510 IZ-12875
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01510, ki ga je dne 5. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v
izmeri 91,95 m2, v stanovanjski hiši v Ljub-
ljani, Vrtača 9, stoječi na parc. št. 406, vl.
št. 49, k.o. Gradišče predmestje I, s sora-
zmernim deležem stavbišča in funkcional-
nega zemljišča, ki je last zastavitelja na
podlagi darilne pogodbe in dodatka št. 1 k
darilni pogodbi, sklenjene z darovalcem
Alojzom Štancarjem, Vrtača 9, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01349 IZ-12876
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01349, ki ga je dne 5. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 28, v
skupni izmeri 52,17 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju, vključno z dvema prostorma št.
28, v kleti v izmeri 2,50 m2, stanovanjskega
objekta na Trgu prekomorskih brigad 8 v
Ljubljani, kateremu pripada tudi sorazmerni
solastniški delež na skupnih prostorih, de-
lih, napravah in objektih ter na funkcional-
nem zemljišču objekta v katerem se nahaja
in stoji na parc. št. 791/9, k.o. Šiška, ki je
last dolžnice na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 16. 5. 1998 s proda-
jalcem Mlakar Silvom, Podgorica 71, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 206.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01478 IZ-12878
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01478, ki ga je dne 7. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 2 in
6, v izmeri 90,70 m2 v nadstropju, v GTC
centru v Črnučah, na naslovu Ljubljana–
Črnuče, Brnčičeva 13, ki je last dolžnika
na podlagi pogodbe št. S-231/96, skle-
njene dne 26. 11. 1997 s prodajalcem Pri-
morje, p.o. Vipavska c. 3, Ajdovščina. Ob-
jekt v katerem se nahaja navedeni poslovni
prostor stoji na parc. št. 881/3, 881/13,
869/2, 868/3, 867/1, 883/1, 887/2,
881/5, 911/6, 911/4, 886/2, 885/5,
885/3, 1058/3, 1055/2, 1056/2,
1056/3, 912/4, 912/2, 881/11, 672/3,
677/2, 672/1, 672/2, 678/1, vse k.o.
Črnuče, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica Slo-
venija, Dunajska 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 1,500.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/00825 IZ-12879
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00825 z dne 7. 9. 2000,
je bilo enoinpolsobno stanovanje v prvi
etaži vrstne hiše tip C2-D-3 po oznaki
projekta za izvedbo III. gradbene faze, ki
ga je izdala družba SPINO II, d.o.o., pod
št. 56/97, v skupni izmeri 57,15 m2, s
sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe, stoječe
na parc. št. 243/215, 243/448, 243/59,
vpisanih v vl. št. 3614, k.o. Karlovško
predmestje ter na parc. št. 243/32,
243/446 in 243/449, vpisanih v vl. št.
3615, k.o. Karlovško predmestje ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču na
naslovu Ulica Zore Majconove 34, ki je last
dolžnika Kveder Andreja, Medvedova c. 5,
Ljubljana, do 3/10 in dolžnice Bavdaž
Mojce, Kidričeva c. 4, Kanal, do 7/10, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 4. 2000, sklenjene s prodajalcem IGK,
d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z
dnem  7.  9.  2000  zarubljeno  v  korist 
upnice  Nove  Ljubljanske  banke,  d.d.,
Trg  republike  2,  Ljubljana,  za  zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,875.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2000

Z 2000/01231-5 IZ-12880
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01231 z dne 7. 9. 2000
je bilo stanovanje št. 16 v VI. nadstropju
stavbe na naslovu Valvazorjeva 12, Ljublja-
na, v izmeri 84,66 m2 in drvarnica št. 16 v
kleti iste stavbe, v izmeri 3,78 m2, s pripa-
dajočim funkcionalnim zemljiščem stavbe
Valvazorejva 12, Ljubljana, ki je last dolžni-
ce Škulj Dušanke, Valvazorjeva 12, Ljub-
ljana, na podlagi menjalne pogodbe z dne
26. 7. 1995 in pogodbe z dne 19. 1.
1998,  obe  sklenjeni  z  Republiko  Slo-
venijo, z dnem 7. 9. 2000 zarubljeno v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 38.300 EUR s pp

v  tolarski  protivrednosti  po  srednjem 
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan pla-
čila.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/00892 IZ-12881
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00892, ki ga je dne 7. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 15 v Ljublja-
ni, Pot na Fužine 53, v izmeri 27,87 m2, ki
je last dolžnice na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 351 z dne 12. 11. 1991, skle-
njene z Republiko Slovenijo, zastavna pra-
vica v korist upnice Slovenske Investicij-
ske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,150.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/01220-7 IZ-12882
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01220 z dne 17. 7. 2000
je bilo dvosobno stanovanje, št. 121, v sku-
pni izmeri 62,97 m2, v stanovanjski stolpni-
ci SO-1, v Štepanjskem naselju v Ljubljani,
Vlahovičeva ul. 43, sedaj Jakčeva ulica 43,
XI. nadstropje, s pripadajočim idealnim so-
lastniškim deležem na skupnih površinah in
napravah, kakor tudi na funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjskega bloka, ki je lst zastavi-
teljice Režek Lucije, Jakčeva ul. 43, Ljub-
ljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 79/91 z dne 25. 11.
1991, sklenjene med A banko, d.d., Ljub-
ljana, kot prodajalcem in dolžnico kot kup-
cem, z dnem 5. 9. 2000 zarubljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 29,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

II R 2/99-20 IZ-13964
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 2/99 z dne 5. 2. 1999 so
bila:

– enoinpolsobno stanovanje št. 17, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše
Prušnikova 17, Ljubljana, v skupni izmeri
42,50 m2,

– trisobno stanovanje št. 50/IX, ki se
nahaja v stolpnici S-3/XI, Sketova 6, Ljub-
ljana, ki stoji na parc. št. 85/1 do 85/4,
k.o. Petersko predmestje II. del,

– trisobno stanovanje št. 1, ki se nahaja
v pritličju stanovanjske hiše Obirska 3, Ljub-
ljana, ki stoji na parc. št. 1930, k.o. Zgornja
Šiška,

– štirisobno stanovanje, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske hiše Celov-
ška c. 34, Ljubljana, v skupni izmeri
90,55 m2,

– dvosobno stanovanje št. 19, ki se na-
haja v stanovanjskem bloku Matjaževa ulica
3, Ljubljana, v skupni izmeri 50,16 m2, ki
stoji na parc. št. 1716, vl. št. 1564, k.o.
Bežigrad,

– dvoinpolsobno stanovanje št. 11, ki se
nahaja v II. nadstropju stopnišča III, stano-
vanjskega objekta B3 v nizu 4 skupine C, ki
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stoji na parc. št. 970/2, 980/2, 978/2,
978/1, 977, 976, 975, 953, 955, Marol-
tova 2, Ljubljana, k.o. Brinje,

– trisobno stanovanje št. 4D-3, v skupni
izmeri 78,83 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske hiše Klanska ul. 17, Medvode, ki
se nahaja v soseski SŠ-9/7 Svetje–Medvo-
de in stoji na parc. št. 320/9, 79/16,
79/15, 779/14, 79/13, 139/2, 79/19,
161/2, 79/10, 79/34, 79/35, 69/12,
80/4, 1616/63 in 320/8,

– dvosobno stanovanje št. 12, v skupni
izmeri 63,23 m2, ki se nahaja v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše Podnart 25/B, Pod-
nart,

z dnem 19. 2. 1999 zarubljena v korist
upnika Hypo Leasing, d.o.o., Dunajska 103,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 136,416.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2000

Z 2000/01304-5 IZ-13953
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01304 z dne 19. 7.
2000, je bilo stanovanje št. 17 v skupni
izmeri 61,84 m2, ki obsega kuhinjo, sobo,
sobo, hodnik, kopalnico, shrambo, balkon
oziroma teraso ter druge prostore, in se
nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Jakčeva 36, Ljubljana, ki
je last zastaviteljice Prašnikar Angele - Ma-
rije, Jakčeva ul. 36, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 1480/91 z dne 17. 1. 1992 in do-
datka k tej pogodbi z dne 17. 4. 2000,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, kot prodajalcem in zastaviteljico kot
kupcem, z dnem 12. 9. 2000 zarubljeno v
korist upnika Hypo - Leasing, d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
1,068.723,53 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/00858 IZ-10265
Na  podlagi  pravnomočnega  sklepa

tega  sodišča,  opr.  št.  Z 2000/00858  z
dne 7. 9. 2000 je bilo v izvršilni zadevi
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom (Bank und Revision-
verband, reg. Gen.m.b.H), A-9010 Klagen-
furt/Celovec, Paulitchgasse 5-7, ki ga po
pooblastilu zastopa Kelih Ivan, Sele Cer-
kev 67/Zell 67, 9170 Borovlje/Ferlach,
Avstrija, proti dolžnici in zastaviteljici Rim-
skokatoliški škofiji Maribor, Škofijski ordi-
nariat Maribor, Slomškov trg 19, Maribor,
ki ga zastopa ordinarij škof dr. Frančišek
Kramberger,  Slomškov  trg  19,  Maribor,
zaradi  zavarovanja  denarne  terjatve  upni-
ce  v  višini  1,000.000 EUR  s  pripadki,
zarubljeno  na  naroku  dne  7. 9. 2000,  in
sicer:

– enosobno stanovanje v pritličju v izme-
ri 36,31 m2,

– enosobno stanovanje v prvem nadstro-
pju v izmeri 30,06 m2,

– enosobno stanovanje v nadstropju v
izmeri 41,05 m2,

– dvosobno stanovanje v nadstropju v
izmeri 47,30 m2,

– dvosobno stanovanje v nadstropju v
izmeri 41,20 m2,

– enosobno stanovanje v izmeri
35,29 m2,

– enosobno stanovanje v izmeri
26,89 m2,

– enosobno stanovanje – garsonjera v
izmeri 24,20 m2, v pritličju,

ki se nahajajo v stavbi na Barvarski 7 v
Mariboru, ki leži na parc. št. 1376 in je
pripisana zk. vl. št. 752, k.o. Maribor-grad
in so v lasti dolžnice in zastaviteljice Rim-
skokatoliške škofije Maribor, Slomškov trg
19, Maribor, po menjalni pogodbi z dne
20. 4. 1999, 1. 12. 1997 in dodatku z dne
20. 4. 1999, vse v korist upnice Zveze
bank, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom (Bank und Revisionverband, reg.
Gen.m.b.H), A-9010 Klagenfurt/Celovec,
Paulitchgasse 5-7.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2000

Z 2000/00612 IZ-12861
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Avgusta Ribiča iz Velenja, št. SV
241/2000 z dne 26. 5. 2000, s sklepom o
zavarovanju opr. št. 2000/00612 z dne
4. 7. 2000, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer pod-
zemne garaže v izmeri 717,50 m2, stoječe
na parceli 421/3, vpisani v z.k. vložek št.
1337, k.o. Tabor. Podzemna garaža se na-
haja v Mariboru, ob Ulici Moša Pijade št.
21a in 21b.

Dolžnica izkazuje lastništvo na navede-
nih nepremičninah s kupoprodajno pogod-
bo z dne 21. 12. 1973 in ugotovitveno po-
godbo z dne 24. 10. 1995, v zavarovanje
denarnih terjatev upnikov Gorenje Gospo-
dinjski aparati, d.d., Partizanska 12, Vele-
nje, v višini 200,000.000 SIT s pp. in Gore-
nje Tiki, d.o.o., Magistrova 1, Ljubljana, v
višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2000

Z 60/2000-4 IZ-12884
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 60/2000, ki ga je dne 11. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanj-
ski hiši v Murski Soboti, Lendavska 15, v
skupni izmeri 66,30 m2, ki stoji na parc.
št. 233, vpisani pri vl. št. 2670, k.o. Mur-
ska Sobota, ki je last dolžnikov – zastavite-
ljev Horvat Marinele, Lendavska 25/a, Mur-
ska Sobota in Pap Evgena, Čikečka vas
41/a, Prosenjakovci, vsakega do 1/2, za-
stavna pravica v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,066.607
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 9. 2000

Z 58/2000-4 IZ-12887
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 58/2000-3, ki ga je dne 11. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na apartmaju v turistič-
nem naselju “Prekmurska vas” v Moravskih
Toplicah, tip Narcisa, v skupni izmeri
79,89 m2, ki leži na parc. št. 915, 916,

917, 918, 919 in 920, ki je last dolžnice
Območne obrtne zbornice Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 18, do celote na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 72/2000 z dne
26. 5. 2000, sklenjene s prodajalcem
Zdraviliščem Moravske Toplice, d.d. in
Electa Inženiring, d.o.o., Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Celje,
d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje
denarne  terjatve  v  višini  19,958.575 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 9. 2000

Z 00/32 IZ-10267
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. Z 00/32, dne 30. 6.
2000, je bila nepremičnina – apartma na
Bledu, z oznako HA2, v izmeri 61,25 m2,
ki ni vpisan v zemljiški E knjigi in ki se
nahaja v drugem nadstropju objekta Uni-
on, stoječem na parc. št. 89/4, vpisani pri
vl. št. 1756, k.o. Želeče, ki je last dolžnika
in zastavitelja ACM, d.o.o., Ljubljana, Trža-
ška 132, Ljubljana, na podlagi originalne
kupoprodajne pogodbe št. 01-99, sklenje-
ne dne 15. 3. 1999 med MIKS, podjetje
za consulting in turizem, d.o.o., Črtomiro-
va 12, Bled in Šepič, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Gradišče pri Materiji 51, Obrov,
kot prodajalcem in dolžnikom in zastavite-
ljem kot kupcem, zarubljena, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, v korist upnika
Plama Pur, d.d., Podgrad, Podgrad 17,
Podgrad, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v znesku 138,996.533,37 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 9. 2000

Z 00/00113 IZ-13944
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici, opr. št. Z 00/00113 z
dne 14. 9. 2000, je bila na lokalu št. 3 v
pritličju – gostinski lokal v izmeri 122,89 m2

in zimski vrt s pripadajočim zemljiščem pri
podvložku št. 2403/3, k.o. Slovenska
Bistrica, ki je last dolžnika Panek, d.o.o.,
Zg. Polskava, na podlagi kupoprodajne po-
godbe v notarskem zapisu notarke Jožice
Škrk, opr. št. SV 431/00 z dne 7. 8. 2000,
sklenjene s prodajalcem Tiskarno in papir-
nico Silvo Fajs, s.p., Slovenska Bistrica in
dolžnikom kot kupcem, ustanovljena zastav-
na pravica v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Podružnice Slovenska
Bistrica, Titova 55, v višini 23,100.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 14. 9. 2000

Z 2000/00212 IZ-12877
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00212, ki ga je dne 12. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 16 v skupni izmeri
29,88 m2, ki se nahaja v III. etaži stanovanj-
ske hiše Cesta 20. julija 2, Zagorje ob Savi,
ki je vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega so-
dišča v Trbovljah, vl. št. 1035, parc. št.
1181, k.o. Zagorje-mesto, ki je last zastavi-
telja Antona Feštajna, Cesta 20. julija 2, Za-
gorje ob Savi, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Trg revolu-
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cije 25c, Trbovlje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 9. 2000

Z 97/2000 IZ-12885
Na podlagi sklepa opr. št. Z 97/2000, ki

ga je dne 15. 5. 2000 izdalo Okrajno sodi-
šče v Trbovljah, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini – poslovna prostora
št. 2 in 3 v skupni izmeri 116,09 m2, v po-
slovno stanovanjskem objektu z dvoetažnimi
parkirišči na Leninovem trgu v Trbovljah (se-
daj Mestni trg 5). Poslovnima prostoroma
pripada sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahajata. Poslovna prostora se
nahajata v poslovno-stanovanjskem objektu
na parc. št. 282/14, 282/11 in 282/15,
vse k.o. Trbovlje. Poslovna prostora sta last
dolžnika in zastavitelja Aquarius, d.o.o., po-
djetje za turistično, gostinsko in zabavno
dejavnost Trbovlje, Trg svobode 28, Trbov-
lje, zastavna pravica pa je ustanovljena v
korist upnika Karntener Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 600.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 5. 2000

Z 2000/176 IZ-13948
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/176,

ki ga je dne 10. 8. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 51, v izmeri 50,20 m2 in te-
mu stanovanju pripadajočem deležu na sku-
pnih prostorih, delih in napravah hiše, ki
stoji na naslovu Kešetovo 4, Trbovlje, v so-
lasti dolžnice do 1/2, na podlagi kupne po-
godbe pod št. X/93-138 z dne 19. 10.
1993, sklenjene s Cementarno Trbovlje,
d.d., Kolodvorska c. 5, Trbovlje, zastavna
pravica v korist upnika RS, Ministrstva za
finance, DURS, Davčni urad Hrastnik, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,373.681 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 8. 2000

In 00/00108 IZ-12883
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa – sporazuma opr. št. SV
658/2000 z dne 14. 7. 2000, katerega
sestavni del je tudi kreditna pogodba št.
100325 z dne 13. 7. 2000, izvršljivo terja-
tev upnice Hypo Alpe Adria banka, d.d.,
Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 12, Ljub-
ljana, do dolžnice in zastaviteljice Bursać
Divne, Tovarniška 24, Logatec, v višini
2,500.000 SIT s pp. Iz zgoraj citirane kre-
ditne pogodbe, se v korist upnice Hypo Al-
pe Adria banke, d.d., Ljubljana, Trg Osvo-
bodilne fronte 12, Ljubljana, popiše in s
tem opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi in jo je dolžnica pridobi-
la na podlagi kupne pogodbe, in sicer na
nepremičnini – trisobnem stanovanju v sku-
pni izmeri 73,16 m2, v I. nadstropju stano-
vanjskega bloka v Logatcu, Tovarniška 12i,
ki stoji na parc. št. 1675/10, vpisani pod vl.
št. 1270, k.o. Dol. Logatec.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 9. 2000

Kolektivni delovni spori

I Kd 332/2000 K-36693
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na

podlagi 49. člena zakona o delovnih in soci-
alnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča
vse zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem FI-
DES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov,
Zaloška 2, Ljubljana, ki ga zastopa Primož
Cunder, odvetnik iz Ljubljane in nasprotnimi
udeleženci 1. Sindikat zdravstva in socialne-
ga skrbstva, Dalmatinova 4, Ljubljana, 2. Sin-
dikat ZSSS, Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
in 3. Ministrstvo za zdravstvo RS, Štefanova
ulica 5, Ljubljana, zaradi izvrševanja kolektiv-
ne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
30. 11. 2000 ob 8.30 v sobi št. 14/V.,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 2. 10.
2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-36780
Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentov-

ska 16, Idrija, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati

pogoje, ki jih določata 53. in 55. člen zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96).

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

in poglede na razvoj šole, pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Gimnazije
Jurija Vege, Študentovska 16, 5280 Idrija,
z oznako “Za razpis direktorja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Gimnazija Jurija Vege, Idrija

Ob-36841
Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-

turo, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorice oziroma direktorja Javne-

ga zavoda Pokrajinskega arhiva Maribor.
Na razpisano delovno mesto se lahko

prijavi kandidatka oziroma kandidat, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne
usmeritve,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju arhivske dejavnosti in poznava-
nje področja dela arhiva,

– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje dela v arhivu,

– izkazuje poznavanje področja varstva
dediščine,

– ima znanje najmanj enega tujega jezika.
Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo

imenovan za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.

Kandidatka oziroma kandidat mora prija-
vi priložiti življenjepis, morebitno bibliografi-
jo, predlog programa dela in razvoja zavoda
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

O izidu razpisa bodo kandidatke in kan-
didati obveščeni v tridesetih dneh od dneva
objave razpisa.

Prijave morajo kandidatke oziroma kan-
didati poslati v zaprti ovojnici s pripisom
“Razpis – PAM” najkasneje v desetih dneh
po objavi tega razpisa na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kulturo

Ob-36921
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesta:
vodij raziskovalnih enot:
– Odseka za tanke plasti in površine,
– Odseka za fizikalno in organsko kemijo,
– Odseka za kemijo okolja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vo-
denju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biiblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti Znan-
stvenemu svetu Instituta programsko usmeri-
tev ožjega raziskovalnega področja, ki mora
vsebovati poleg programa dela še kadrovsko
sestavo, organizacijo in sredstva za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-

njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-37000
Svet zdravstvene šole Piran razpisuje de-

la in naloge
ravnatelja
za dobo štirih let.
Poleg splošnih, z zakonom določenih po-

gojev, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje:

1. da imajo visoko pedagoško izobrazbo,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj v

vzgojno izobraževalnem delu,
3. opravljen ravnateljski izpit,
4. naziv svetnik, svetovalec ali mentor

najmanj pet let,
5. osebnostne in organizacijske sposo-

bnosti za vodenje in usmerjanje pedago-
škega dela na šoli,

6. ravnatelj ima 5 ur tedenske učne ob-
veznosti.
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Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh od obja-
ve na naslov: “Srednja zdravstvena šola Pi-
ran, Bolniška 30, 6330 Piran, s pripisom –
za “Razpisno komisijo”.

O izbiri in imenovanju bodo kandidati ob-
veščeni v 30 dneh po preteku roka za prija-
vo na razpis.

Srednja zdravstvena šola Piran

Ob-37094
Svet Zavoda za šport Brežice, Ulica bra-

tov Milavcev 18, 8250 Brežice, razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja Zavoda za šport Brežice
za štiri leta s polnim delovnim časom.
Pogoji:
– visoka izobrazba športne smeri ali dru-

ge ustrezne usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

enakem ali podobnem delovnem mestu,
– znanje slovenskega jezika.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v štirinajstih dneh po objavi razpisa.
Zavod za šport Brežice

Ob-37108
Svet doma razpisuje delovno mesto
ravnatelja doma.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene v 53. členu zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96). Poleg navedenih pogojev
morajo imeti še organizacijske in strokovne
sposobnosti za uspešno vodenje pedago-
škega in poslovnega dela zavoda.

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

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov zavoda z oznako “Za razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Dijaški dom Lizike Jančar, p.o.,
Maribor

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 8001-449/2000 Ob-36922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
tel. 01/30-77-200, faks 01/23-12-182.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: inkontinenčni proizvodi
po specifikaciji, ki bo razvidna iz razpisne
dokumentacije. Orientacijska letna vrednost
naročila je ca. 620,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: februar 2001.

5.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 011-04-7/00 Ob-36843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 9 (del
Podravske regije – 2).

Ocenjena vrednost naročila:
316,318.956 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Ptuj.
4. Ocenjeni  datum  pričetka  javnega

naročila  storitev,  če  je  znan:  januar
2001.

5.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrževa-
nje državnih cest na območju 8 (Posav-
ska regija – 6 in jugozahodna regija 7).

Ocenjena vrednost naročila:
1.059,388.849 SIT.

3. Kraj  izvedbe:  Območje  Novo  mesto.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 7 (Po-
murska regija -1).

Ocenjena vrednost naročila:
427,787.626 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Murska So-
bota.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: januar 2001.

5.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrževa-
nje državnih cest na območju 6 (Koroška
regija-3 in del Podravske regije – 2).

Ocenjena vrednost naročila:
717,883.171 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta  storitve  in  opis:  redno  vzdr-
ževanje državnih cest na območju 5
(del Notranjsko-kraške regije-10, Za-
savska regija-5 in osrednje-slovenska
regija-8).

Ocenjena vrednost naročila:
953,291.807 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36850
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 4 (Go-
renjska regija – 9).

Ocenjena vrednost naročila:
755,355.469 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Kranj.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36851
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 3 (del
Notranjsko-kraške regije-10 in Obal-
no-kraške regije-12).

Ocenjena vrednost naročila:
517,251.384 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
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promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 2 (Gori-
ška regija – 11).

Ocenjena vrednost naročila:
682,835.315 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Nova Gorica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-36854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Vrsta storitve in opis: redno vzdrže-
vanje državnih cest na območju 1 (Sa-
vinjska regija – 4).

Ocenjena vrednost naročila:
808,267.075 SIT.

3. Kraj izvedbe: Območje Celje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: januar 2001.
5.

Direkcija RS za ceste

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

Preklic
Ob-37041

Ministrstvo za kulturo preklicuje javno na-
ročilo za nabavo pisarniškega materiala za
leto 2001 za Ministrstvo za kulturo, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 87-88 z
dne 29. 9. 2000, Ob-35909 pod št.
033-9/00.

Ministrstvo za kulturo

Popravek
Ob-37106

V objavi javnega razpisa brez omejitev za
sukcesivno dobavo živil, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36350, se 7.(a), 8. in 14. točka popra-
vijo in se pravilno glasijo:

7. (a) Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do prispele oziroma bodo predložene naj-
kasneje do 7. 11. 2000 do 11. ure, v taj-
ništvo šole.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 11.
2000 ob 12. uri, na naslovu naročnika
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šol-
ska ul. 1, 8270 Krško.

14. Merilo za dodelitev naročila je najni-
žja končna cena in ostala merila, ki so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

Popravek
Ob-37107

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev za dobavo živil, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 6. 10.
2000, Ob-36395, se 14. točka pravilno
glasi:

Ugodnejši bo ponudnik, ki bo za posa-
mezne vrste izdelkov enake kakovosti, v pri-
merjavi z ostalimi ponudniki, ponudil nižjo
ceno.

Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Ob-36825
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kontaktna oseba Marko Verbič
Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, soba 614,
tel. 01/478-91-15, 478-91-16 faks
01/478-91-55.

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

3. (a) Kraj dobave: 1. Gradačac, Tuzlan-
sko-Podrinski kanton, 2. Odžak, Posavski
kanton in 3. Lipa Bihač, Unsko-sanski kan-
ton, Bosna in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet razpisa je kmetijska
mehanizacija za potrebe treh pilotskih
kmetij za mlečno proizvodnjo.

Opis projekta:
Na podlagi proizvodnega programa in

velikosti kmetijske posesti se v okviru pro-
jekta treh pilotskih kmetij predvideva:

– zagotovitev kmetijskih strojev:

Zap.
št. Opis opreme Količina

1. kmetijski traktor, z močjo 45
do 48 KW in s pogonom na vsa
štiri kolesa 3,

2. dvobrazdni plug, desni krajnik 3,
3. predsetvenik za pripravo setvišča 3,
4. trosilec mineralnih gnojil 3,
5. traktorska prikolica 3,
6. sejalnik za setev koruze,

štirivrstni, pneumatični 3,
7. traktorska rotacijska kosilnica,

del. širine 165 cm 3,
8. silokombanj, traktorski, enoredni 3,
9. vrtalkasti obračalnik sena 3,

10. vrtalkasti zgrabljalnik sena 3,
11. samonakladalna prikolica za vol.

krmo, 20 m3 3,
12. mešalec gnojevke na el. pogon 3,
13. cisterna za razvoz gnojevke

in prevoz tekočin 3,
14. traktorsko nošena škropilnica 3,
15. stroj za čiščenje kmetijske

mehanizacije 3.

Natančna specifikacija opreme bo zna-
na 16. oktobra 2000, takrat bo možen dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora dobaviti celotno opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

predvideni začetek dobave: 15. 11. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, kontaktni osebi Marko Verbič, Irena
Megušar, Dunajska 56-58, soba 614, 615,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-91-15,
478-91-11 faks 01/478-91-55.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 6. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun MKKGP številka 50100-
630-10014, s pripisom “razpisna dokumen-
tacija za javni razpis“.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56-58, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, prevzemnik glavna pi-
sarna, Dunajska 56-58, soba št. 608, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 11. 2000 ob 13.30 na naslovu Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, (6. nadstropje, sejna soba K603), Du-
najska 56-58, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od celotne vrednosti pro-
jekta, velja dokler na javnem razpisu izbrani
ponudnik, ne sklene pogodbe z naročni-
kom in mu ne izroči garancije za dobro iz-
vedbo posla, vendar pa največ 40 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal bla-
go in storitve na osnovi zbirnega računa, ki
ga bo izvajalec izstavil naročniku. Sredstva
bodo nakazana na ŽR izvajalca v roku 30
dni po predložitvi računa in zapisnika o kon-
čnem prevzemu opreme s strani naročnika,
certifikata o poreklu dobavljene opreme in
originalnega izvoda bančne garancije za za-
varovanje plačila zadržanega denarja (10%)
v primeru, če dobavitelj želi celotno plačilo
za dobavljeno blago pred iztekom garancij-
ske dobe.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika blaga, finančno poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– ponudnik mora predložiti vso potrebno
dokumentacijo za ugotavljanje usposoblje-
nosti na podlagi 4. in 5. člena odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Uradni list RS, št. 33/97 in
63/97),

– potrdilo, da vsa oprema ustreza stan-
dardom, ki so v Republiki Sloveniji v veljavi
oziroma jih Republika Slovenija in Bosna in
Hercegovina priznavata,

– potrdilo, da je oprema slovenskega po-
rekla,

– reference in priporočila ponudnika na
področju ponudbe tovrstne opreme

13.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 13. 10. 2000 / Stran 8719

14. Merila za dodelitev naročila:
– vrednost ponujene opreme (do 5% pod

okvirno vrednostjo opreme – 10 točk, do
10% pod okvirno vrednostjo opreme – 20
točk, nad 15% pod okvirno vrednostjo pro-
jekta – 30 točk), maksimum: 30 točk,

– sofinanciranje projekta (sofinanciranje
ostalih sovlagateljev v višini do 10% – 5
točk, v višini do 20% – 10 točk, nad 25% –
15 točk), maksimum: 15 točk,

– daljša garancijska doba (do 1 leto – 3
točke, do 2 let – 5 točk, nad 2 leti 10 točk)
ter servisiranje in dobava rezervnih delov
(do 7 let – 2 točki, do 10 let – 5 točk),
maksimum: 15 točk,

– cena, ki jo ponuja ponudnik, mora za-
jemati nabavo, prevoz in prevzem opreme s
strani končnega uporabnika (s tem da mora
biti jasno razvidno, kolikšna je cena posa-
mezne od naštetih aktivnosti).

15., 16., 17.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prahrano

Ob-36702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Di-
mičeva 12, Ljubljana, faks 061/1367449.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gradbeniš-
tvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana.

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

I. Vrstični elektronski mikroskop:
– visoko vakuumski način mikroskopira-

nja + grobi vakuumski način (low vacuum
mode) mikroskopiranja, v katerem je dose-
žen tlak najmanj od 100 do 200 Pa (čas
zamenjave grobo in visoko vakuumskega
načina naj bo čim krajši),

– pospeševalna napetost: od ≤ 0,5 do
30 kV

– povečava: do 300.000x
– ločljivost: ≤ 4 nm v visoko vakuum-

skem načinu delovanja in ≤ 5 nm v grobo
vakuumskem načinu mikroskopiranja,

– slika: slika sekundarnih elektronov (de-
tektor sekundarnih elektronov) in slika odbi-
tih elektronov (detektor odbitih elektronov),

– komora in mizica: zagotovljen premik
mizice v X, Y in Z smeri ter vrtenje; X in Y
premik najmanj 50 x 40 mm, premik v Z
smeri najmanj 25 mm; zaželjene čimvečje
dimenzije komore,

– katoda (filament): volfram,
– PC/operacijski sistem: PC - Pentium

III 550 MHz procesor, barvni monitor (17
inch), tipkovnica in miš, barvni tiskalnik/
Windows NT, možnost shranjevanja digital-
nih slik na trdi disk, disketo in mrežo.

II. Energijsko disperzijski spektrome-
ter:

– kvali - in kvantitativna elementna anali-
za od B (bora) do U (urana),

– linijska analiza in porazdelitev elemen-
tov po površini (mapping).

III. Ionski naprševalnik:
– enota za naprševanje zlata ter enota za

naparjevanje z ogljikom, pripravljeni za de-
lovanje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

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

nuar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gradbeništvo Slovenije, soba št. 123,
tajništvo, Metka Pretnar, Dimičeva 12, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 10 dneh po ob-
javi, vsak delavnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50102-603-401067 pri APP
Ljubljana, z navedbo “Mikroskop”, ali na bla-
gajni zavoda ob torkih in četrtkih od 10. do
13. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 21. dan po
tej objavi do 9. ure, upoštevane bodo le
ponudbe, ki bodo dejansko prispele v vloži-
šče zavoda (ne glede na način pošiljanja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za gradbeništvo Slo-
venije, vložišče zavoda, Dimičeva 12, Ljub-
ljana, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj
– ponudba mikroskop”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo na dan, ko poteče rok za od-
dajo ponudb (glej 7.a točko), ob 10. uri v
sejni sobi 1. nadstropje zavoda.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del, t.j. 30 dni po datumu
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi; eventualno pride v
poštev predplačilo v višini 1/3 pogodbene
vrednosti, ki pa mora biti zavarovano z ban-
čno garancijo za vrnitev predplačila v višini
plačanega predplačila in mora trajati vse do
dokončane dobave blaga. V pogodbi bo na-
ročnik zahteval še bančno garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti in ban-
čno garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo bo
oddano le enemu ponudniku na podlagi po-
godbe.

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: zahteve so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do začetka odpiranja po-
nudb, ponudbe morajo veljati vsaj 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

    merilo: utež v %:

– ponudbena cena 30%
– tehnične karakteristike ponujene

opreme, ocenjene na podlagi
priložene tehnične dokumentacije
in opisa opreme; prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo ponujale
najnovejši program (tehnične in
tehnološke rešitve) in obenem
dokazovale prednosti njihove
ponudbe pred konkurenčnimi 25%

– plačilni pogoji, prednost bodo
imele ponudbe, ki bodo nudile
najboljše plačilne pogoje 15%

– dobavni rok; prednost bodo imele
ponudbe, ki bodo nudile krajši
dobavni rok 5%

– garancije, ki jih nudi ponudnik;
prednost bodo imele ponudbe,
ki bodo nudile daljšo garancijo 5%

– servis in vzdrževanje; prednost
bodo imeli ponudniki, ki

– imajo lastno servisno mrežo,
– imajo nižje cene servisa in

vzdrževanja,
– vzdržujejo zalogo rezervnih delov,
– imajo krajši odzivni čas 15%
– reference in izkušnje ponudnika;

prednost bodo imeli ponudniki,
ki so bili že kdaj izbrani po ZJN, za
kar je potrebno obvezno navesti
naročnika 5%.

Pri vsem tem merilu bodo ponudbe oce-
njene po lestvici med 0 in 10 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je mag. Anrijana Se-
ver-Škapin, tel. 061/1888-268.

16., 17.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Št. 402-2/2000-1 Ob-36703
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ulica 5, Maribor, 02/252-30 54.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Dvorakova
ulica 5.

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

– za dobavo ter namestitev strojne in
programske računalniške opreme oce-
njena vrednost 18,500.000 SIT,

– dobava ter montaža pohištva, oce-
njena vrednost 5,500.000 SIT, okvirna koli-
čina in ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti ali po posameznih sklopih.

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

(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova ul.
5, Maribor, soba 27/I, kontaktna oseba je
Dajana Voh, kjer je možen vpogled vsak
dan od 8. do 12. ure.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petka 3. 11.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti pooblastilo pre-
vzemnika razpisne dokumentacije in dokazi-
lo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev
na ŽR APP Maribor, št. 51800-603-33972
s pripisom “Razpisna dokumentacija CSD
2/2000. Interesent mora CSD predhodno
poslati pisna dokazila po faksu 02/252 30
54. Na pooblastilu morajo biti napisani po-
datki: naziv in nalsov prevzemnika in odgo-
vorna oseba.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba mora biti
predložena naročniku najkasneje do 6. 11.
2000 do 10. ure ne glede na način do-
stave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Center za socialno delo
Maribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor
– vložišče. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene s pripisom “Ponuba za do-
bavo računalniške opreme in pohištva – ne
odpiraj” s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovitka
mora biti popolni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri v prostorih Centra
za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica
5, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik je dolžan ponud-
bi predložiti bančno garancijo za resnost
pondube v višini 10% ponudbene vredno-
sti naročila, ki mora biti veljavna do 31. 12.
2000, ter izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti in odpravo napak v splo-
šni garancijski dobi v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

10.
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:
zahteve so določene v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 11. 2000 od
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in pogoji so opisani v razpisni dokumenta-
ciji:

merilo maksimalno
število točk

– cena 80
– rok dobave 10
– garancija 10

15., 16., 17.
Center za socialno delo Maribor

Ob-36708
1. Naročnik, poštni predal, številka

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Koper, Martin-

čev trg 2, Koper, ki ga zastopa direktor
Jože Kržič, tel. 05/668-72-00, faks
05/668-72-03.

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

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

bno dobaviti: predmet javnega naročila: na-
kup poslovnih prostorov v Izoli, v okvirni
velikosti 100 m2, vse v isti etaži in naj-
manj tremi parkirnimi mesti v bližini
Zdravstvenega doma Izola.

V poslovnih prostorih morajo biti vzpo-
stavljene telefonske linije za vse pisarne.

(c) Ocenjena vrednost naročila: med
45,000.000 in 47,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Koper, Martinčev trg 2,
6000 Koper, kontaktna oseba Mirjam Jako-
min, soba 27 (med 9. in 12. uro dopoldan).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 11. 2000 za
ceno 10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila razpisne do-
kumentacije: virmansko nakazilo, plačilo s
splošno položnico na račun številka:
51400-609-9102.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: na naslov Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje, Območna enota Koper,
Martinčev trg 2, 6000 Koper. Zpečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj” ter z navedbo
predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 11.
2000 ob 9. uri, v sejni sobi ZZZS OE Ko-
per, Martinčev trg 2, 6000 Koper.

9., 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:
pravni status ponudnikov storitev: razvidna
iz razpisne dokumentacije in veljavne zako-
nodaje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 11. 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 obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bo-
do obveščeni o izidu javnega razpisa najka-
sneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

16., 17.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Koper

Št. 203-2/2000 Ob-36756
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Franc Salamon,
Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-53-300, faks 03/56-31-960.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN) za sukce-
sivno dobavo živil.

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sukcesivna dobava živil in
materiala za prehrano po naslednji speci-
fikaciji:

– sadje in zelenjava,
– kruh, pekovsko pecivo (trajno in pol-

trajno) in zmrznjena delikatesa,
– mlevski izdelki in testenine,
– sveže meso, zamrznjeno meso in iz-

delki iz mesa,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajca,
– sokovi, sirupi, mineralna voda, alko-

holne pijače,
– splošno prehrambeno blago.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah (A, B...) ali podskupinah (1, 2...):
dobavitelj mora ponuditi najmanj 70% blaga
po posamezni skupini ali podskupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,651.160 SIT.

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

A) sadje in zelenjava:
1. sadje – 1,960.560 SIT,
2. kmetijski pridelki – 2,548.500 SIT,
3. zelenjava sveža – 580.000 SIT,
4. zelenjava in sadje – zmrznjeno –

190.000 SIT;
B) kruh, pekovsko pecivo (trajno in

poltrajno) in zmrznjena delikatesa:
1. kruh in pekovsko pecivo (trajno in

poltrajno) – 2,770.000 SIT,
2. zmrznjena delikatesa – 791.000

SIT;
C) mlevski izdelki in testenine:
1. mlevski izdelki – 1,651.700 SIT,
2. testenine – 642.100 SIT;
D) sveže meso, zmrznjeno meso in

izdelki iz mesa:
1. sveže meso in izdelki iz mesa –

10,400.000 SIT,
2. ribe in konzervirane ribe –

326.600 SIT;
E) mleko in mlečni izdelki –

5,328.000 SIT;
F) jajca – 441.000 SIT;
G) sokovi, sirupi, mineralna voda, al-

koholne pijače – 2,828.700 SIT;
H) splošno prehrambeno blago –

8,193.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 13. 10. 2000 / Stran 8721

pisno dokumentacijo se lahko dobi v tajni-
štvu Doma upokojencev Franc Salamon, Ko-
lonija 1. maja 21, Trbovlje, pri Kastelic Mile-
ni, med 8. in 13. uro, tel. 03/56-53-300,
faks 03/56-31-960, po enodnevni predho-
dni najavi po faksu in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.950 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV v znesku 950 SIT) na
žiro račun št. 52700-603-40729.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov, ki je naveden pod točko
6.(a), v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – živila” in številko te
objave.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Domu upoko-
jencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21,
v sejni sobi, dne 17. 11. 2000 ob 8. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 13. 11.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Slavi Len-
ko, dipl. ekon., tel. 03/56-53-300.

16., 17.
Dom upokojencev

Franc Salamon, Trbovlje

Št. 1002/111 Ob-36774
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

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

bavitelj se lahko poteguje samo za celotno
količino blaga.

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

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

cesivna dobava – 12 mesecev.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Izola / Casa del pensionato
Isola, Kosovelova 22, Izola – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo od 16. 10. 2000 do vključno 27. 10.
2000, vsak delovnik od 8. do 12. ure, v
tajništvu doma upokojencev.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispe-
ti v tajništvo Doma upokojencev Izola, naj-
kasneje 8. 11. 2000 do 13. ure, ne glede
na to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola /
Casa del pensionato Isola, Kosovelova 22,
6310 Izola, z oznako “Ne odpiraj, ponudba
– javni razpis za dobavo kurilnega olja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000
ob 13. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Ko-
sovelova 22.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilni rok 45 dni od datu-
ma izstavitve računa za izvršene dobave.

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

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

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

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

morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb.

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

15.
16. Datum predhodne objave namere o

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

17.
Dom upokojencev Izola

Št. 091-7-5/00 Ob-36835
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fa-
kulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, faks
01/543-77-01.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo,
Zaloška 4, Ljubljana in Korytkova 2, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: plašč za nadtlačno in pod-
tlačno posodo za zdravljenje ljudi – ba-
rokomoro.

Tehnični podatki:
A) nadtlačna komora:

1. notranji delovni nadtlak: 6,3 bar,
2. dolžina: okoli 7000 mm, razdelje-

na na dva odseka,
3. zunanji premer: 2200 mm,
4. izvedba podnic: ravna z ojačitvami,
5. vstopni odprtini: pravokotna vrata,

svetla odprtina 1700 × 900 mm,
6. prehod med odsekoma: obo-

jestranska okrogla vrata, premer 800–900
mm,

7. pregledne odprtine: 5 kom. pre-
mera 200, 7 kom. premera 10 mm,

8. priključki: premer največ 2“, okoli
100 kom., iz nerjavečega jekla; dodatna
stranska priključka premera 250 mm in
100 mm,

9. komandni pult na zunanji strani;
B) podtlačna komora:

1. notranji delovni podtlak: 1 bar,
2. dolžina: 3500 mm,
3. zunanji premer: 2200 mm,
4. izvedba podnic: ravna z ojačitvami,
5. vstopna odprtina: pravokotna vra-

ta, odprtina 1700 × 900 mm,
6. pregledne odprtine: 3 kom. pre-

mera 200, 4 kom. premera 10 mm,
7. priključki: premer največ 2“, okoli

40 kom., iz nerjavečega jekla; dodatni stran-
ski priključek premera 250 mm in premera
100 mm.

Plašča za barokomoro (nadtlačno in pod-
tlačno) naj bosta izdelana iz drobnozrnate-
ga konstrukcijskega jekla. Ustrezati morata
normam ASME za konstrukcijo tlačnih po-
sod za zdravljenje ljudi (Pressure Vessels
for Human Occupancy-1) in dobri inženirski
praksi. Tesnenje mora biti izvedeno tako,
da tlak v eni uri ne pade za več kot 3%.
Ocena teže za nadtlačni del (brez poda,
komandnega pulta in sedežev) je 6 ton.
Ocena teže za podtlačni del (brez poda in
sedežev) je 3 tone. Za notranjost mora biti
uporabljena ognjevarna barva po ustreznih
standardih.

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

A) plašč za nadtlačno barokomoro,
B) plašč za podtlačno barokomoro.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) plašč za nadtlačno barokomoro:

10,000.000 SIT,
B) plašč za podtlačno barokomoro:

5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 3

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, taj-
ništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 11. 2000 do 12.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 12. uri, na Inštitutu za
fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
14. 11. 2000.

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

– ponudbena cena 50%,
– dobavni rok 10%,
– reference proizvajalca 40%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: doc. dr. Žarko Fin-
derle, tel. 01/543-75-00.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-36837
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani, Tržaška 25, p. p. 2999, 1001
Ljubljana, tel. 176-82-11, faks 126-46-30.

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

3. (a) Kraj dobave: prostori Fakultete za
elektrotehniko v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pedagoška in raziskovalna
oprema; podrobnejša specifikacija bo raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali delno naročilo po zaključenih sklopih
opreme.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: po za-
ključenih sklopih opreme – navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje mesec dni po izbiri dobavitelja.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 31. 12. 2000.

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

kanat Fakultete za elektrotehniko, Tržaška
25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000,
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT na
ŽR Fakultete za elektrotehniko,
50106-603-50251.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljub-
ljana (dekanat), v zapečateni pisemski ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo pedagoške in raziskovalne opre-
me”, ali priporočeno po pošti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 12. uri, v dekanatu Fa-
kultete za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% vre-
dnosti ponujene opreme; garancija mora ve-
ljati do 30. 12. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30-dnevni plačilni rok
po prejemu računov na podlagi dobavnic.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazila o veljavni registraciji ponudnika za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

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

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

– cena 60%,
– rok dobave 10%,
– kvaliteta 10%,
– ugodnosti 10%,
– reference 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktne osebe za posamezne dele
opreme so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

16., 17.
Fakulteta za elektrotehniko

Univerze v Ljubljani

Ob-36839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 05/660-63-05.

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

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

bno dobaviti: nabava računalnikov in ti-
skalnikov.

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

nudnik lahko ponudi del zahtevanega blaga
po skupinah iz razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

– računalniki – 4,300.000 SIT,
– laserski tiskalniki – 700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 05/660-63-06, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 11. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo,
prevzemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponu-
dniki bo sklenjena kupoprodajna 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: ponu-
dnik je lahko gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za
opravljanje tovrstne dejavnosti. Podrobnejše
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

– cena 25%,
– plačilni pogoji 20%,
– garancijska doba 20%,
– odzivni čas 20%,
– dobavni rok 10%,
– reference 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Rudiju Benko, univ.
dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 1273/00-47/03 Ob-36909
1. Naročnik poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, telefaks 04/237-31-67.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na 24 dostavnih mest na področju Mestne
občine Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko –
800.000 l.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

85,600.000 SIT, vključno z DDV.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2001 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

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

predložiti ponudbo: torek, 7. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj, v sprejemni pisarni.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 7. 11. 2000 ob 12. uri, v Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 9.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 30 dneh
po dobavi in izstavitvi računa na dostavno
mesto.

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:

(a) dokazila o veljavni registraciji ponu-
dnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,

(b) dokazila o poravnanih davkih in pris-
pevkih,

(c) obrazec BON 1, 2 ali 3.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 35%,
– kemijske in fizikalne lastnosti – 30%,
– plačilni pogoji – 20%,
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem –

10%,
– ostale ugodnosti – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
mag. Boris Gabrič, telefon 04/137-31-35.

16., 17.
Mestna občina Kranj

Št. 08-13-5/2000 Ob-36914
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, tel.
01/43-75-375, faks 01/43-75-413.

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: parcelni kombajn za žita in
koruzo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi kompletno ponudbo.

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

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se
bodo oddajala posamično: oddaja delnih
ponudb in s tem delov naročila ni mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: maj
2001.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17,
Ljubljana, tel. 01/43-75-375, tajniška soba
18, vsak delovnik od ponedeljka do petka
med 9. in 13. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. oktober 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun
50102-603-48113, z virmanom ali splošno
položnico.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, v primeru
osebne predaje ponudbe na isti naslov v
tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. november 2000 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. november
2000 po 9. uri.

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

– tehnične karakteristike aparature 40%,
– ponudbena cena 30%,
– garancija, servis 10%,
– reference 20%.
15., 16., 17.

Kmetijski inštitut Slovenije

Ob-36918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Polde Eberl
– Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake, tel.-faks
0601/73-507.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis z izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Polde Eberl – Jamski, Izlake 13, 1411
Izlake.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. sveže meso v vrednosti 7,650.000
SIT,

2. sveža perutnina in izdelki iz perut-
ninskega mesa v vrednosti 3,900.000 SIT,

3. mesni izdelki v vrednosti
1,200.000 SIT,

4. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
8,600.000 SIT,

5. jajca v vrednosti 670.000 SIT,
6. zmrznjeni program (zelenjava, sa-

dje, ribe, sladoled) v vrednosti 2,350.000
SIT,

7. kruh in pekovsko pecivo v vredno-
sti 2,480.000 SIT,

8. sveže sadje in zelenjava , suho
sadje, lupinarji v vrednosti 4,300.000 SIT,

9. jabolka v vrednosti 500.000 SIT,
10. testenine, zmrznjeni izdelki iz te-

sta, keksi v vrednosti 680.000 SIT,
11. prehrambeni izdelki v vrednosti

3,800.000 SIT,
12. splošno prehrambeno blago v vre-

dnosti 3,900.000 SIT,
13. olje, margarina v vrednosti

700.000 SIT,
14. pijače in napitki v vrednosti

3,700.000 SIT,
15. vino v vrednosti 1,000.000 SIT.

Okvirne količine za posamezne artikle
so razvidne iz razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin artiklov glede na dejanske potrebe
med letom. Naročnik si pridržuje tudi pravi-
co do razširitve ali zožitve asortimana blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
45,430.000 SIT.

(č)
4. Predviden čas dobave: od 1. 1. 2001

do 31. 12. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Polde Eberl – Jamski,
Izlake 13, 1411 Izlake, tajništvo, tel.
0601/73-507, vsak delovni dan med 8. in
13. uro, po enodnevni predhodni najavi po
faksu in predložitvi dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 2. 11.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, kamor je potrebno znesek
nakazati: 11.900 SIT, negotovinsko na ŽR
št.: 52720-603-40851, pri APP Zagorje ob
Savi

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 13. 11.
2000 do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Dom starejših občanov Polde
Eberl – Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake, taj-
ništvo.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ z
navedbo številke Uradnega lista RS, razpi-
sno skupino blaga in naslovom ponudnika.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000
ob 8. uri, v dvorani Doma starejših občanov
Izlake.

9., 10.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja.

12. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev oziroma meril iz
razpisne dokumentacije,

– zagotovitev 100% dobave artiklov po
vrsti in količini iz posamezne skupine,

– ponudba mora veljati do 31. 1. 2001.
13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 29. 11. 2000.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
je najnižja ponudbena vrednost v skupini.

Dodatne informacije se lahko zahtevajo
pisno na naslovu pod 1. točko.

16., 17.
Dom starejših občanov

Polde Eberl – Jamski, Izlake

Št. 220-0003/00 Ob-36927
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
SI-1000 Ljubljana, telefaks 01/43-16-035.

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

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

bno dobaviti: strojna in programska opre-
ma za zrakoplovne stacionarne teleko-
munikacije - AMHS.

(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 izključno naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
53,000.000 SIT ali 252.000 EUR v letu
2000, 52,000.000 SIT ali 248.000 EUR v
letu 2001; skupaj 105,000.000 SIT ali
500.000 EUR.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za zrač-
no plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Zoran Pajić, e- mail:
zoran.pajic@caa-rs.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000.

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

predložiti ponudbo: 2. 11. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republi-
ke Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova
19a, SI-1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba za strojno in programsko

opremo AMHS – RAZ00_10 – Ne odpiraj!“
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2000 ob 9. uri, v prostorih Uprave
Republike Slovenije za zračno plovbo, Kot-
nikova 19a, SI-1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj za resnost
pobnudbe: nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe, izdana s stra-
ni ustrezne prvorazredne banke (FITCH-IB-
CA rating AA) v višini 10% od vrednosti bla-
ga z veljavnostjo 90 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira iz sredstev prora-
čuna RS v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna
cena v roke v SIT ali EUR z vključenimi
vsemi stroški in ustreznim davkom na doda-
no vrednost – sistem funkcionalni ključ v
roke, avansa ni, plačilo preko bančnega
transferja – akreditiva ni, plačilni rok naj-
manj 60 dni po situacijah).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z zahtevami razpisne dokumentaci-
je; ponudniki lahko nastopajo kot posamez-
ni izvajalec oziroma s podizvajalci na podla-
gi pogodbe o skupnem nastopanju (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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 so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000 po
14. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugo-
dnejši ponudnik bo tisti, ki bo zbral največ
točk, in sicer na osnovi naslednjih meril:

– cena osnovnega sistema do 50 točk:
najnižja cena = 50 točk, najvišja cena = 0
točk, vmesne cene dobijo sorazmerni delež
točk, zaokrožen na dve decimalni mesti,

– višina stroškov letnega vzdrževanja si-
stema po preteku garancijske dobe do 10
točk: najnižja cena = 10 točk, najvišja ce-
na = 0 točk, vmesne cene dobijo sorazme-
ren delež točk, zaokrožen na dve decimal-
ni mesti,

– predlagana rešitev, ki najbolj preseže
tehnične in funkcionalne zahteve razpisne
dokumentacije in uporablja kvalitetno stroj-
no in programsko opremo do 30 točk: naj-
boljša rešitev = 30 točk, najslabša rešitev
= 0 točk, vmesne rešitve dobijo sorazmer-
ni delež točk, zaokrožen na dve decimalni
mesti,

– reference ponudnika v Evropi za isto-
vrstne AHMS delujoče sisteme do 10 točk:
največ referenc = 10 točk, najmanj refe-
renc = 0 točk, vmesnemu številu referenc
pripada sorazmerni delež točk, zaokrožen
na dve decimalni mesti.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– ponudniki morajo izdelati ponudbo v
slovenskem jeziku (dokumenti, ki jih izdaja-
jo upravni organi morajo biti v izvirniku in v
slovenskem prevodu),

– vsa dodatna vprašanja v zvezi s po-
stopkom morajo biti izključno v pisni obliki
na telefaks 01/43-16-035, kontaktna ose-
ba Zoran Pajić,

– ponudniki, ki ne bodo v celoti sprejeli
pogojev razpisne dokumentacije, bodo izlo-
čeni.

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

čilo je bil objavljen dne 21. 7. 2000 pod št.
220-0003/00, objava o izidu pa dne
13. 10. 2000.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-36928
1. Contracting Authority (name, head of-

fice adress, phone and fax numbers): Re-
public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority of
RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia,
fax No.: +386 1 43 16 035.

2. Method of selection of the most favo-
urable bidder (3rd Article of the Public Pro-
curement Law): repeated public invitation of
tenders for the selection of supplier without
restrictions.

3. (a) Place of delivery: Ljubljana, Slo-
venia.

(b) Types and quantities of goods to be
supplied (detailed specification exists in the
Tender documentaion !): Hardware and
Software for Aeronautical Message Han-
dling System (AMHS).

(c) Declaration whether a bidder may bid
for only a part of the goods, which parts or
groups: a bidder may submit a bid for the
supply of goods exclusively on the whole.

(č) Estimated total purchase value:
53,000.000 SIT or 252.000 EUR for the
year 2000, 52,000.000 SIT or 248.000
EUR for the year 2001; total 105,000.000
SIT or 500.000 EUR.

(d)
4. Date of delivery if specified: 30th No-

vember 2000.
5. Envisaged deadline for the completi-

on of delivery: 30th April 2001.
6. (a) Adress for the placement of

requests for Tender documentation: Repu-
blic of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority of
RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia,
contact person is Mr. Zoran Pajić, E-mail:
zoran.pajic@caa-rs.si

(b) Deadline for the requests for Tender
documentation: 27th October 2000.

(c)
7. (a) Deadline (date and time) for the

arrival of bids: 2nd November 2000 by 2
p.m.

(b) Address for the delivery of bids: Re-
public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority of
RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia,
Mail deposit.

Sealed envelopes must be visibly mar-
ked “Bid for the supply of Hardware and
Software for AMHS – RAZ00_10 – Do not
open!“ On the back side of the envelope
must be stated address of the sender.
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8. Date, time and place of the opening
of bids: 3rd November 2000 at 9 a.m. at
the premises of the Civil Aviation Authority
of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slo-
venia.

9. Amount, type and term of validity of
the bid bond: irrevocable first-call bank gu-
arantee for the sincerity of the bid issued by
a suitable first-class bank or by a foreign
first-class bank (FITCH-IBCA rating AA-) to
the value of 10% of the bidder’s price; the
bank guarantee must be valid 90 days from
the date of the opening of bids.

10. Essential terms of financing and
payment of goods, and / or quotation of
applicable provisions in the other docu-
ments: public procurement is financed thro-
ugh budget of the Republic of Slovenia and
on the basis of the contract, which have to
be signed (firm price in SIT or EUR inclu-
ding all costs and taxes - turnkey system,
no advance payment, payment through a
bank transfer – without Letter of Credit,
payment within minimum 60 days accor-
ding to the situations).

11. Requested legal form of the bid-
ders: contract according to the specificati-
ons of the Tender documentation; if capacity
is provided through subcontractors or in the
form of business cooperation, the bidder
must submit the contract with the subcon-
tractors or the contract on the joint venture,
together with the definition and authorisati-
on of the leading partner.

12. Requirements ragarding the bidder’s
legal status, financial / business and techni-
cal qualifications to be recognised perfor-
mance capability: requirements are stated
in the Tender documentation.

13. Date, after which withdrawal of the
bid is not possible: 2nd November 2000
after 2 p.m.

14. Criteria to be used in assessing bids
and in selecting the most favourable bid
(21st Article of the Public Procurement Law):
the most favourable bidder will be the one
which collects the most points on the basis
of the following two criteria:

– price of the basic system up to 50
points: lowest price = 50 points, highest
price = 0 points, intermediate prices recei-
ve a proportionate share of points rouded
off two decimal places,

– costs of yearly system maintenance
after the waranty period up to 10 points: the
lowest costs = 10 points, the highest costs
= 0 points, intermediate costs receive a
proportionate number of points rounded off
to two decimal places,

– proposed hardware and software so-
lution which best exceeds the technical and
functional requirements of the tender up to
30 points; best solution = 30 points, worst
solution = 0 points, intermediate solutions
receive a proportionate share of points, ro-
unded off to two decimal places,

– references in Europe for the same type
of AHMS systems in use up to 10 points:
maximum number of references = 10 po-
ints, minimum number of references = 0
points, intermediate number of references
receive a proportionate of the points roun-
ded off to two decimal places.

15. Additional informations regarding the
public tender:

– the bids must be submitted in Slovene
language (documents issued by the admi-
nistrative body must be submitted in the
original and in the Slovene translation),

– all additional questions regarding the
procedure must be sent exclusively in
written form, fax No. +386 1 43 16 035,
contact person Mr. Zoran Pajić,

– the bidders who will not accept the
requirements of the Tender documentation,
will be disqualified.

16.
17. First unsuccessful public tender was

notified on 21st July 2000 No.
220-0003/00, notification of the outcome
13th October 2000.

Ministry of Transport and
Communications,

Civil Aviation Authority of RS

Ob-36941
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova ul. 2,
2000 Maribor, telefon 02/235-53-00; te-
lefaks 02/235-53-16.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Slomškov trg 15, 2000
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba
nabaviti: računalniška in komunikacijska
oprema:

– računalniški terminalski strežnik z de-
lovnimi postajami;

– računalniški strežnik za informacijski
sistem UM;

– računalniški strežnik za elektronsko
pošto;

– osrednji mrežni usmerjevalnik.
(c) Navedba, ali se dobavitelji lahko po-

tegujejo za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbe za posamezne
sklope opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,500.000 SIT.

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

10. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Računalniški center,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel. 02
235-53-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 10. 2000.

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Slom-
škov trg 15, 2000 Maribor, z oznako “Javni
razpis 05/2000-JN/ponudba – ne odpiraj“
in s številko objavljenega javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2000 ob 12. uri, Univerza v Maribo-
ru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

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

ponudbe: bančna garancija v višini 3% vre-
dnosti ponujenega blaga z veljavnostjo do
sklenitve pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 20 dneh po
dobavi opreme.

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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, ka-
tere zahteva zakon za opravljanje dejavnosti,
v okviru predmeta javnega naročila, da je
denarno likviden, da ni pod prisilno upravo
ali v stečaju, da ima poslovne izkušnje iz
premeta javnega naročila. Dokazila mora po-
nudnik priložiti ponudbi na način kot je opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): sposo-
bnost ponudnika, rok izvedbe, cena, garan-
cija, dodatni stroški za namestitev opreme
in druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Univerza v Mariboru

Št. 026-2000 Ob-36943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tu-
ga Vidmarja 1, 4000 Kranj (telefaks:
04/21-36-77).

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolsko kuhinjo po naslednjih skupinah:

1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-

delki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 23,302.792 SIT.

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

1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
6,694.051 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: skupaj
2,804.237 SIT,

3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-
delki: skupaj 5,394.582 SIT,

4. sadje in zelenjava: skupaj
3,532.033 SIT,

5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
4,877.889 SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. decembra 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Matije Čopa, Tuga Vidmarja
1, 4000 Kranj, tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. oktobra
2000 do 3. novembra 2000, vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Matije Čopa Kranj,
Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, v tajništvu,
proti plačilu 20.000 SIT na žiro račun AL-
TUS consulting, d.o.o. Ljubljana, št.
50100-601-287741, sklic na št. 026-2000
po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov Osnovne
šole Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, v tajništvo, do 6. novembra
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: “Osnovna šo-
la Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
živila“, z oznako skupine na katero se po-
nudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. novembra
2000 ob 14. uri, v dvorani Osnovne šole
Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj. Predstavniki ponudnikov, ki bodo so-
delovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki 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: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

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

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 4 točke,
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finan-
čna sredstva in dejanske potrebe. Informa-
cije se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola Matije Čopa, Kranj

Št. 021-64-002 Ob-36946
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola “8 talcev“ Logatec, No-
tranjska cesta 3, 1370 Logatec (telefaks:
01/754-12-37), Osnovna šola Tabor Loga-
tec, Tržaška cesta 159, 1370 Logatec (te-
lefaks: 01/754-12-42).

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola “8
talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec in fco Osnovna šola Tabor Loga-
tec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava pisarniškega mate-
riala in čistil po naslednjih skupinah:

1. pisarniški material,
2. čistila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje za obe skupini, za
posamezno skupino ali za posamezne iz-
delke znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 5,900.000 SIT.

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

1. pisarniški material: skupaj
3,400.000 SIT,

2. čistila: skupaj 2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava pisarniškega materiala in či-
stil v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. decembra 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola “8 talcev“, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, tajništvo šole, Dagmar
Doles.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. oktobra
2000 do 30. oktobra 2000, vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli “8 talcev“ Loga-
tec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, v
tajništvu, proti plačilu 10.000 SIT na žiro

račun ALTUS consulting, d.o.o. Ljubljana,
št. 50100-601-287741, sklic na št.
021-64-002 po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov Osnovne
šole “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, v tajništvo, do 3. novem-
bra 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: “Osnovna šo-
la “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3,
1370 Logatec.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
pisarniški material in čistila“, z oznako sku-
pine na katero se ponudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. novembra
2000 ob 13. uri, v zbornici Osnovne šole “8
talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 6. decembra 2000.

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

– cena do 30 točk,
– kvaliteta do 15 točk,
– izvor porekla blaga do 15 točk,
– reference do 15 točk,
– dobavni roki do 10 točke,
– rok dobave – interventna naročila do

10 točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 5 točke.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finan-
čna sredstva in dejanske potrebe. Informa-
cije se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola “8 talcev” Logatec



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 13. 10. 2000 / Stran 8727

Št. 021-64-001 Ob-36947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola “8 talcev“ Logatec, No-
tranjska cesta 3, 1370 Logatec (telefaks:
01/754-12-37), Osnovna šola Tabor Loga-
tec, Tržaška cesta 159, 1370 Logatec (te-
lefaks: 01/754-12-42).

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola “8
talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec in fco Osnovna šola Tabor Loga-
tec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti): predmet javnega naročila je suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolski kuhinji po naslednjih skupinah:

1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-

delki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 31,012.603 SIT.

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

1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
6,723.736 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: skupaj
4,964.318 SIT,

3. kruh, pekovski in slaščičarski iz-
delki: skupaj 9,138.410 SIT,

4. sadje in zelenjava: skupaj
4,141.949 SIT,

5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
6,044.190 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. decembra 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola “8 talcev“, Notranjska ce-
sta 3, 1370 Logatec, tajništvo šole, Dag-
mar Doles.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. oktobra
2000 do 30. oktobra 2000, vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli “8 talcev“ Loga-
tec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, v
tajništvu, proti plačilu 20.000 SIT na žiro
račun ALTUS consulting, d.o.o., Ljubljana,
št. 50100-601-287741, sklic na št.
021-64-001 po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov Osnovne
šole “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, v tajništvo, do 3. novem-
bra 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Osnovna šo-
la “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3,
1370 Logatec.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
živila“, z oznako skupine na katero se po-
nudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. novembra
2000 ob 11. uri, v zbornici Osnovne šole “8
talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki 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: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 6. decembra 2000.

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave – interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 4 točke,
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finan-
čna sredstva in dejanske potrebe. Informa-
cije se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola “8 talcev” Logatec

Št. 21/2000 Ob-36951
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
03/56-26-090.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava preklopne avto-
matike 6 kV lastne porabe na bloku
125 MW.

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

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

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

22. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 11. 2000
do 12. ure.

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

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 11. 2000, v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica za zavarovanje resnosti
ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

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

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

– cena s plačilnimi pogoji – do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost ponudni-
ka in proizvajalca) – do 20 točk,

– potrjene pozitivne reference – do 15
točk,

– rok dobave – do 5 točk.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.



Stran 8728 / Št. 94 / 13. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-36970
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Prežihovega Voranca,
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koro-
škem, 02/82-20-182.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Preži-
hovega Voranca, Gozdarska pot 11, 2390
Ravne na Koroškem.

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

– mleko in mlečni izdelki: 1,500.000
SIT,

– meso in mesni izdelki: 4,000.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 100.000 SIT,
– jajca: 100.000 SIT,
– olja: 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:

200.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava:

300.000 SIT,
– sveže in suho sadje: 400.000 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje:

250.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki: 300.000

SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

300.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 2,300.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 150.000

SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 700.000

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo tudi samo za
del zahtevanega blaga.

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

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

– mleko in mlečni izdelki: 1,500.000
SIT,

– meso in mesni izdelki: 4,000.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 100.000 SIT,
– jajca: 100.000 SIT,
– olja: 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:

200.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava:

300.000 SIT,
– sveže in suho sadje: 400.000 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje:

250.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki: 300.000

SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

300.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 2,300.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 150.000

SIT,
– ostalo prehrambeno blago: 700.000

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

cesivna dobava v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Prežihovega Voranca, Goz-
darska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem –
v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT (brez DDV),
s potrjenim nalogom za prenos na ŽR št.
51830-603-32816.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne
na Koroškem, z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj”, z navedbo javnega razpisa, na ka-
terega se ponudba nanaša. Ovoji morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2000 ob 12. uri, v zbornici Osnovne
šole Prežihovega Voranca, Gozdarska pot
11, 2390 Ravne na Koroškem.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti ali zasebniki, ki imajo v priglasitvenem
listu vpisano dejavnost, katere predmet je
javni razpis. Ostali zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti do vključno 28. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri do-
ločenem kriteriju bo najugodnejši ponudnik
prejel naslednje število točk:

1. ponudbena cena 10 točk,
2. kvaliteta živil 10 točk,
3. rok dobave 4 točke,
4. boljše reference 4 točke,
5. druge oziroma posebne ugodnosti

(popusti,...) 4 točke.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo v tajniš-
tvu Osnovne šole Prežihovega Voranca,
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koro-
škem, na tel. 02/82-153-43.

16., 17.
Osnovna šola Prežihovega Voranca

Ravne na Koroškem

Ob-36956
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-

ljana, telefon 01/589-73-00, telefaks:
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: rezervoar Energetika
Ravne.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 800.000 kg propana.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
56,000.000 SIT (brez dajatev).

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

stopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. december 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 27. 10. 2000
vsak delavnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro ra-
čun št. 50101-603-402300 pri APP Ljub-
ljana s pripisom “Javni razpis za propan“ ali
pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne
dokumentacije vključuje 19 % DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 11. 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 propan – Ne
odpiraj!“ z navedbo številke objave javnega
razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 11. 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: 14. 11. 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 %.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po telefonu 01/589-73-00 vsak delav-
nik do 27. 10. 2000 od 12. do 14. ure.

16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-36961
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, telefon 01/589-73-00, telefaks:
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: skladišča v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 110.000 litrov motornega
olja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT (brez dajatev).

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

stopne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. december 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 27. 10. 2000
vsak delavnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun
št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Javni razpis za motorno olje“ ali pri
blagajni zavoda. Znesek plačila razpisne do-
kumentacije vključuje 19 % DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 11. 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 motorno olje –
Ne odpiraj!“ z navedbo številke objave jav-
nega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 13. 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 do 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 teh-

nične 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: 14. 11. 2000.

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

– ponujena cena – 80 %,
– plačilni pogoji – 5 %,
– dobavni rok – 5 %,
– reference – 10 %.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po telefonu 01/589-73-00 vsak delav-
nik do 27. 10. 2000 od 12. do 14. ure.

16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-36962
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, telefon 01/589-73-00, telefaks:
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: 9,000.000 litrov neosvin-
čenega motornega bencina 95 okt.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje za dobavo celotne
količine neosvinčenega motornega bencina
ali samo dela zahtevane količine neosvinče-
nega motornega bencina.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
477,000.000 SIT (brez trošarine in DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naj-
manj 100 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
stopne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. marec 2001.

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 27. 10. 2000
vsak delavnik od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro račun
št. 50101-603-402300 pri APP Ljubljana s
pripisom “Javni razpis za dobavo NMB 95“
ali pri blagajni zavoda. Znesek plačila razpi-
sne dokumentacije vključuje 19 % DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 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 dobavo NMB
95 – Ne odpiraj!“ z navedbo številke objave
javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 11. 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: 15. 11. 2000.

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

– ponujena cena – 80 %,
– plačilni pogoji – 5 %,
– dobavni rok – 5 %,
– reference – 10 %.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: po telefonu 01/589-73-00 vsak delav-
nik do 27. 10. 2000 od 12. do 14. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je objavljena: namera o javnem
naročilu blaga v vrednosti nad 150 mio SIT
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24
z dne 17. 3. 2000 (Št. 1032, Ob-23172).

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen 30. 6. 2000 pod št.
Ob-31221.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 0512-3-308/123-00 Ob-36963
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/132-51-25, faks
01/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovo-
dna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
nabava sistemske ter aplikativne pro-
gramske opreme, ki je natančno oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko ponudijo blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti, po posameznih
sklopih ali pa po posameznih artiklih. Pre-
dnost pri izboru bodo imele ponudbe ponu-
dnikov, ki bodo ponujali sklop v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 9,750.000 SIT.

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

– sklop 1: 4,950.000 SIT,
– sklop 2: 4,800.000 SIT.
4. Datum dobave: razpisano blago mora

izbrani ponudnik dobaviti najkasneje do
25. 11. 2000.

5.
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6. (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 Hla-
de (tel. 061/172-43-83).

Kontaktna oseba: Samuel Simšič, tel.
061/172-42-26.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-123-00.

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

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

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 10. 2000 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10.
2000 ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o doba-
vi programski opremi, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

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

rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kakovost, finančna sposobnost in refe-
rence.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 12 točk, za kako-
vost je 6 točk, za finančno sposobnost je 1
točka in za reference je 1 točka.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 585/00 Ob-36975
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vlada Republike Slovenije, Servis
za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/20-61-000, faks
04/202-15-51.

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

3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sukcesivna dobava blaga po
naslednjih skupinah:

I. cvetje lončnice,
II. cvetje rezano,
III. cvetje suho
IV. cvetličarska galanterija.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave od novembra 2000 do de-
cembra 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da republike Slovenije, Servis za protoko-
larne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na Servis za protokolarne storitve, ŽR
št. 51500-637-53797, dav. št. 17484421.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Servis za protokolarne sto-
ritve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ve-
ljavnost 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– finančna, tehnična in poslovna sposo-
bnost,

– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z

najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru ne-
ustreznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo
informacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 04/2061-000, kon-
taktne osebe: Franc Jamšek, Jože Poljak,
Marjan Česen.

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

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne zadeve

Ob-36976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Ljub-
ljana, Opera in balet, Cankarjeva 11, Ljub-
ljana, 01/126-22-49.

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

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

bno dobaviti: zazidano stavbno zemljišče
(velikost objekta do 2000 m2, velikost pro-
stora primernega za postavitev zabojnikov
do 500 m2, primeren funkcionalni prostor,
zemljišče komunalno urejeno, možnost ta-
kojšnjega skladiščenja, urejen dostop, do-
voz, oddaljenost do 10 km).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: okrog
200,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: de-
cember 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Tatjani Regent tel.
01/241-17-00, faks 01/126-22-49.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. do
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27. 10. 2000 vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50101-603-44871.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 11. 2000, 12. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe. Slovensko narodno gleda-
lišče Ljubljana, Opera in balet, Cankarjeva
11, Ljubljana, Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-
čateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za nakup zemljišča“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 2000, 16. ura, sedež naročnika, sej-
na soba 1. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Uradnem
listu RS, št. 43/00.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva in druga sredstva.

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

12. 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.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: cena, lastnosti v utežnem razmerju 1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Slovensko narodno gledališče

Ljubljana, Opera in balet

Št. 205 Ob-36978
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lutkovno gledališče Ljubljana, Kre-
kov trg 2, 1000 Ljubljana, 01/231-68-92.

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

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

bno dobaviti: zamenjava odrske mehani-
ke, kar obsega dobavo opreme in stori-
tev (razmerje približno 2:1). Obseg: izde-
lava projektne dokumentacije, dobava odr-
skih miz, pogonov, merilnikov, krmilnikov in
varnostnega sistema, dobava sistema za
nadzor, dobava upravljalnega pulta, izdela-
va strojnih in elektroinstalacij, montaže, in-
ženiring, zagon, šolanje, uvajanje.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
izdelava dokumentacije in opreme decem-

ber 2000, dobava, montaža zagon julij, av-
gust 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek montaže avgusta 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Sonji Majerle tel.
01/300-09-70, faks 01/231-68-92.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. do
27. 10. 2000 vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50101-603-45933. Ponudniki morajo
dvig dokumentacije napovedati vsaj dan prej.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Lutkovno gledališče Ljub-
ljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana. Ponu-
dniki morajo predložiti svojo ponudbo na
naslov naročnika v zapečateni pisemski
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
zamenjavo odrske mehanike“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000, 16. ura, sedež naročnika,
obrekovalnica, pritličje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Uradnem
listu RS, št. 43/00.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva in druga sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahteva-
ne veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: cena, tehnični parametri, obseg del v
utežnem razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Lutkovno gledališče Ljubljana

Št. 133 /00 Ob-36981
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

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

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

bno dobaviti: nakup programske opreme
za 65 uporabnikov.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
25,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
konca leta 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej tč. 4.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Planska služba - Jožica Sa-
bol, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
01/475-36-54.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17.10. 2000
do 20. 10. 2000 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu št.
01/475-36-54 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana na račun številka
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja. Dodatne informacije
so na razpolago samo v pisni obliki pri Radi-
voju Pavlinu, na naslovu pod tč. 6.(a), faks
št. 01/475-21-60.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 3. 11.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – Ponud-
ba za razpis št. 133/00 - Nakup program-
ske opreme. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri v Veliki sejni sobi -
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 5% razpisane vrednosti.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov opreme in sto-
ritev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: pod-
pis 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:
po 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): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, funkcionalna
ustreznost, uporabniški vmesnik, cena do-
datne licence, pogarancijsko vzdrževanje.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 136/2000 Ob-36982
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, telefaks 475 2186.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

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

– blagovna skupina A: video oprema
za linearno elektronsko montažo - 1
komplet (digitalna video mešalna miza
z efekti,kontrolno enoto in monitorji),

– blagovna skupina B: nelinearne de-
lovne postaje za montažo in grafiko di-
gisuite strojne opreme - 2 kompleta.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudbe so lahko za posamezno blagovno
skupino ali za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
35,000.000 SIT.

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

– blagovna skupina A: ca. 25,000.000
SIT,

– blagovna skupina B: ca. 10,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
več mesec dni po podpisu pogodbe.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo : JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični trak,
soba 3Z16 pri Mateji Duša, tel. 475 37 42,
faks 475 37 40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 30. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
najavi po telefaxu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sede-
ža podjetja. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi APP Ljubljana na račun št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako razpisa št. 136.
Dodatne informacije so na voljo v pisni obli-
ki na faks 475 21 86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 13. 11.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija- vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj - za razpis - Ponudba za razpis
št. 136/2000 ter oznako blagovnih skupin.
Na zaprti kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v mali sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljav-
na do 13. 12. 2000 v višini:

– blagovna skupina A : 750.000 SIT,

– blagovna skupina B: 300.000 SIT,
– celotna ponudba : 1,050.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN): ce-
na, plačilni pogoji in rok plačila, tehnična
ustreznost in kakovost, servisiranje, refe-
rence in druga ostala merila po razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 3089/00 Ob-37026
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostavna dispozicija
je fco RTP Potoška vas razloženo, ožičeno
in montirano (opremo, ki se nahaja v 20 kV
celicah zmontira proizvajalec celic).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava opreme za zaščito
in daljinsko vodenje v RTP 110/35/20
kV Potoška vas:

– daljinsko vodenje in telekomunikacije,
– sekundarna oprema za zaščito in da-

ljinsko vodenje 20 kV stikališča,
– zaščita energetskega transformatorja

TR 1,
– rezervna zaščita energetskega tran-

sformatorja TR 3.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo celovite ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 65,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponuditi čimkrajši dobavni rok
od podpisa pogodbe. Predvideni rok doba-
ve opreme:

– za 2. etapo prehoda na 20 kV (posta-
vitev novega sistema daljinskega vodenja za
110 kV polja E01, E02, E05, E06, E07,
E08; postavitev novega sistema daljinskega
vodenja za pomožne naprave (NE +ND +
NJ, NK; vodenje in zaščita SN celic J07 do
J14, J32 do J38; dopolnitev transformator-
ske zaščite TR1 in TR3) je 4 mesece od
podpisa pogodbe;

– za 3. etapo se oprema (vodenje in za-
ščita SN celic J15 do J22) dobavi 4 mese-
ce po dobavi opreme za 2. etapo;

– za 4. etapo (vodenje in zaščita SN ce-
lic J01 do J06 – ukinitev vodenja celic J31
do J38; postavitev novega sistema vodenja
za 35 kV celice H12, H13, H14) pa 3 me-
sece od dobave opreme za 3. etapo;

oziroma v skladu s vsakokratnim termin-
skim planom del naročnika;

– dobavitelj celic in dobavitelj opreme
za zaščito in daljinsko vodenje se morata
medsebojno terminsko vsklajevati s ciljem
dobave le-te v predvidenih rokih.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je uskla-
jen s terminskim planom del naročnika.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 23. 10. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276, z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 13. 11. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: 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 mora biti predložena v zaprti in ži-
gosani ovojnici z navedbo točnega naslova
naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano
“Javni razpis JN 37/00 – Ponudba za dobavo
opreme za zaščito in daljinsko vodenje v RTP
110/35/20 kV Potoška vas – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 2000
ob 11.30, v sejni sobi v I. nadstropju dru-
žbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58/I,
v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

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

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-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejši od 30 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– izjava ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebni za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo opre-

me za zaščito in daljinsko vodenje elektro-
distribucijskim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajeno opremo za
zaščito in daljinsko vodenje v RTP-jih na-
ročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponu-
dnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 3. 11. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3090/00 Ob-37027
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
telefaks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava 20 kV celic
in ostale opreme je v RP Izlake – vse razlo-
ženo in 20 kV celice ključavničarsko zmon-
tirane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava 20 kV celic ter osta-
le opreme za RP 20 kV Izlake:

– vodne celice (J02, J03, J04, J05,
J06, J11, J12, J13, J14, J15),

– celica lastne rabe in meritev J10,
– celica lastne rabe in meritev J07,
– celica z odvodniki J16,
– sklopna celica J09,
– sklopna celica z odvodniki J08,
– kompenzacijska celica J01,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– daljinsko vodenje,
– UKV zveza,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo celovite ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 80,000.000 SIT.

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

nudnik mora ponuditi dobavni rok v skladu s
terminskim planom naročnika. Predvideni
rok dobave opreme je junij 2001.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je uskla-
jen s terminskim planom naročnika.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 23. 10. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276, z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-

dane najkasneje do 13. 11. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano “Javni razpis JN 38/00 – Ponudba za
dobavo 20 kV celic ter ostale opreme za RP
20 kV Izlake – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 2000
ob 13. uri, v sejni sobi v I. nadstropju dru-
žbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58/I,
v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.

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

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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa in datum overovitve
nje kopije ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
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tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejši od 30 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– izjava ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebni za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo 20 kV

celic ter ostale opreme elektrodistribucij-
skim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajenimi 20 kV celica-
mi ter ostalo opremo v RP-jih naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponudni-
ka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 3. 11. 2000.

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

17.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-37035
1. Naročnik poštni naslov, številka

telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigale-
tova 15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Celje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo me-
sto, Trbovlje, Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sistem za nadzor omrežja –
alarmi.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila znaša 240,000.000
SIT.

4. Datum dobave: postopoma v 120
dneh po podpisu pogodbe.

5. Datum zaključka dobave: dobavitelj
mora zaključiti pogodbene obveznosti v 210
dneh po podpisu pogodbe.

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

pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

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

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

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 27. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe pošljite na na-
slov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu
Sektorja za investicije, 3. nadstropje po-
slovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 28. 11. 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: zahtevana je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene
vrednosti javnega naročila, to je 2,400.000
SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne. Na-
ročnik bo 90% pogodbene vrednosti plačal
po dobavi opreme oziroma izvedbi storitev v
roku 90 dni od izstavitve računov. Zadnjih
10% pogodbene vrednosti bo naročnik pla-
čal po uspešno opravljenem kvalitativnem
pregledu objekta v roku 90 dni od izstavitve
računa.

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudnikov se bo uporabil točkov-
ni sistem po naslednjih kriterijih:

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom: ponudnik z najnižjo ceno dobi
65 točk

2. Izpolnjevanje tehničnih zahtev: po-
nudnik, ki najpopolneje izpolnjuje tehnične
zahteve dobi do 23 točk,

3. Podpora izvajalca po zaključku do-
bave: ponudnik, ki nudi najboljšo poprojek-
tno podporo dobi do 8 točk,

4. Reference: ponudnik z največ po-
trjenimi referencami dobi: 4 točke

ter ostali ustrezno manj, in sicer:
1. Najvišje število točk dobi najcenej-

ši ponudnik, ostali po procentualnem od-
stopanju od najnižje ponudbe ustrezno
manj.

2. Ponudnik mora za vsako tehnično
rešitev, navedeno v poglavju tehnične za-
hteve za opremo odgovoriti, ali jo izpolnjuje
(lista skladnosti s tehničnimi zahtevami iz
javnega razpisa: da, ne, delno – z opisom
odstopanj). Zahteve, ki so v obrazcu “ Lista
skladnosti s tehničnimi zahtevami iz javnega
razpisa“ označene z (X) so obvezne in pred-
stavljajo izločilni kriterij, ostali tehnični po-
goji pa so ocenjevalni in bodo vrednoteni na
naslednji način:

Za vsako od teh zahtev ponudnik do-
bi naslednje število točk:

– odgovor “da“ 1 točko,
– odgovor “delno “1/2 točke (v koli-

kor je ta možnost podana),
– odgovor “ne“ 0 točk.
– odgovor “da” pomeni, da so izpol-

njene vse zahteve razpisne dokumentacije,
podane v poglavju “Tehnične zahteve za
opremo”.

Pri tistih zahtevah, kjer je možen delni
odgovor, je kriterij za ta odgovor podan v
“Listi skladnosti“.

Ponudnik mora delno izpolnjevanje
zahtev podrobno obrazložiti.

Skupno lahko ponudnik zbere največ
49 točk, če izpolnjuje vse zahtevane pogo-
je: Če bo ponudnik v tem segmentu dose-
gel 26 točk ali manj bo ocenjen z 0 oziroma
s toliko točkami, za kolikor bo presegel 26
točk.

3. Točkovanje bo izvedeno na podlagi
izpolnjenega obrazca “Priloga k osnutku
vzdrževalne pogodbe“. V obrazcu je poda-
no sedem postavk pogarancijske podpore,
ki jih mora ponudnik izpolniti. Ponudnik, ki v
posamezni postavki ponudi najkrajši čas ali
najnižjo ceno dobi 1 točko, razen pri zadnji
postavki t. j. “Zagotovljen čas odprave na-
pake“ kjer dobi najboljši ponudnik 2 točki
naslednji pa 1 točko.

4. Ponudnik, ki predloži največ potr-
jenih referenc dobi 4 točke, drugi 3 točke,
tretji 2 točki, četrti 1 točko.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 19. 1. 2001.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 0512/3-308/108-00 Ob-37093
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, faks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo la-
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serskih merilnikov hitrosti (v nadaljevanju:
javni razpis).

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

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

– dobava 8 laserskih merilnikov hi-
trosti z rezervnim akumulatorjem, polnilcem
za akumulatorje, ramensko oporo, podalj-
škom za priključek na avtomobilsko napaja-
nje in transportnim kovčkom;

– izvedba tehnično-servisnega šolanja
pri proizvajalcu.

Predmet javnega razpisa (tehnične ka-
rakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko ponudijo le predmet javnega raz-
pisa v celoti. Ponudniki se ne morejo prijavi-
ti za izvedbo posameznih delov predmeta
javnega razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je 7,000.000
SIT.

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

kasnejši rok za dobavo opreme in izvedbo
šolanja je 15. 12. 2000.

5.
6. (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: Dušan Čergič, tel.
061/172-57-01.

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

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

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-108-00-P.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 25. 10. 2000, najkasneje do
12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 10.

2000 ob 13. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

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

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, dobavni rok in finančno stanje
ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 50 točk, za garanci-
jo 20 točk, za dobavni rok 6 točk in za
finančno stanje ponudnika 4 točke.

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

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. 05/2 Ob-37037

V javnem razpisu za oddajo del za pre-
novo objekta v Aškerčevi ulici 5, Maribor,
naročnik: Stanovanjski sklad občine Mari-
bor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest,
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ob-
javljenem v Ur. l. RS, št. 88 z dne 29. 9.
2000, Ob-36021 se spremenijo določila
naslednjih točk, in sicer:

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: november
2000–december 2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je ptorebno
predložiti ponudbo: četrtek 2. 11. 2000
do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
bo v četrtek 2. 11. 2000 ob 11. uri v
sejni sobi št. 402/IV, Staninvest, d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor.

Staninvest, d.o.o., Maribor

Ob-36709
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Medvode, C. komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, faks
01/361-16-80 ali 01/361-16-86.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje zimske službe na občinskih cestah
za obdobje od 25. 11. 2000 do 31. 10.
2005 oziroma do razpisa koncesije.

Ocenjena vrednost naročila znaša
30,000.000 SIT na leto.

(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
dokončanja del ali čas izvedbe: dela bodo
oddana za obdobje od 25. 11. 2000 do
31. 10. 2005 oziroma do razpisa konce-
sije.

7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Medvode, C. komandnata 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 (Fran-
ci Jeraj ali Marija Eržen).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 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
faxu) o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 5.000 SIT na žiro račun
Občine Medvode, C. komandanta Staneta
12, davčna številka: 20991517, št. žiro
računa: 50104-630-810181, s sklicem:
4.2.3.-davčna številka vplačnika, namen
nakazila: “Zimska služba”.

8.(a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
srede, 8. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Marija Eržen, soba 14, I. nadstropje; zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba za izvajanje zimske slu-
žbe – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2000 ob
12. uri v prostorih Občine Medvode, Cesta
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komandanta Staneta 12, Medvode, sejna
soba št. 20, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku me-
nico z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detaljno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, 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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponu-
dnik za dokazovanje pogojev in sposobno-
sti je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 30 dni.

Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
pričetka odpiranja ponudb (8. 11. 2000 do
12. ure).

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

– ponudbena cena 90%;
– tehnološka usposobljenost 10%;
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nal popisih. Investitor si pridržuje pravico do
naročila v zmanjšanem obsegu od razpisa-
nega ali da ne sklene pogodbe z nobenim
od ponudnikov. Računske napake gredo v
škodo ponudnika.

17., 18.
Občina Medvode

Št. 729/00 Ob-36710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bistrica ob Sotli, 3256 Bistri-
ca ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, telefaks
03/580-43-27.

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

3. Kraj izvedbe del: Kulturni dom Bistri-
ca ob Sotli, Bistrici ob Solti 9, 3256 Bistrica
ob Sotli.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celotnega na-
ročila: prenova strehe. Ocenjena vrednost
del znaša 11,300.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudnik lah-

ko ponudi samo varianti po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi izključno raz-
pisani varianti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: november
2000–marec 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Občina Bistri-
ca ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 9, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica na ŽR št. 50730-630-10264.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Bistrica ob Sotli,
3256 Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti, v skladu s splošnimi razpisnimi
pogoji za javne razpise za izbiro izvajalca, ki
jih izvaja Občina Bistrica ob Sotli in so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Obči-
ne Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 9.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivost finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe: brezpogojna bančna garanci-
ja za resnost ponudbe v višini 10% vredno-
sti razpisanih del. Trajanje veljavnosti zava-
rovanja je do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo izvedenih del bo izvajano na podlagi
izstavljenih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jo bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev za posa-
mezne vrste del, ki jih mora navesti v po-
nudbi.

Če ponudnik nastopa v ponudbi s podiz-
vajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o
skupnem nastopanju pri tem javnem naroči-
lu. Predmetni dokumenti so sestavni del po-
nudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora k ponudbi priložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 9. uri 15. 11.
2000.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, na sedežu naročnika.

17., 18.
Občina Bistrica ob Sotli

Št. 40301/001/2000 Ob-36711
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

3. Kraj izvedbe del: Sele–Vrhe, Slovenj
Gradec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Sele–Vrhe. Ocenjena vre-
dnost del je 90,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
november 2000, dokončanje: december
2003. Investitor si pridržuje pravico določiti
obseg del etapno, glede na dinamiko zbra-
nih sredstev od občanov.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slo-
venj Gradec, vložišče, Urška Levc.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 16. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 10. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 11. 2000, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v letu 2000 se bodo izvedla dela v
višini 20,000.000 SIT.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-36759
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Festival Ljubljana, Trg francoske re-
volucije 1-2, 1000 Ljubljana, 252-12-88.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Ljubljan-
ski grad.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI,
obnova in dokončanje objektov H2 in
H3; 86,000.000 SIT z DDV.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: v
razpisni dokumentaciji.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v razpisni doku-
mentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: dva
meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Fe-
stival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1,
Ljubljana, Alenka Banovec, med 10. in 12.
uro, vsak delovnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, ŽR št.
50101-603-45153, s pripisom “JR 16/00
Ljubljanski grad”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 11. 2000 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg fran-
coske revolucije 1, Ljubljana, I. nadstropje,
Alenka Banovec – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 9. uri, Festival Ljubljana,
Trg francoske revolucije 1, I. nadstropje –
Viteška dvorana.

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

– za resnost ponudbe v višini 1%,
– za solidno izvedbo v višini 10%,
– za odpravo napak v garanciji v višini

5%.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 2000
do 9. ure.

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

– cena 60%,
– plačilni pogoji 30%,
– pisna priporočila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na tel. 426-43-40, Sonja Vrhovec, vo-
dja naročila.

17., 18.
Festival Ljubljana

Št. 512/2626-934 Ob-36782
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Kraj izvedbe del: Dravske elektrarne
Maribor, HE Zlatoličje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja betonskih sten in oken strojnice HE
Zlatoličje.

Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 35,000.000 SIT. Dela
se bodo oddala v celoti. Delne ponudbe
niso možne.

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

končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
začela predvidoma decembra 2000 in kon-
čala predvidoma februarja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba 005, tel. 062/30-05-388.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 10. do
20. 10. 2000, med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970. Na nakazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dravske elektrarne Ma-
ribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do objave naju-
godnejšega ponudnika.

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

– cena ponudbe 60%,
– reference 30%,
– garancija 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije je možno dobiti pri
Igorju Čušu, 02/30-05-176 ali po faksu
02/30-05-655 in Iztoku Šišerniku, tel.
02/30-05-730 ali po faksu 02/30-05-701.

Predviden je ogled objekta 25. 10. 2000
na HE Zlatoličje. Vašo udeležbo nam pred-
hodno najavite na prej navedene telefone
ali fakse do 24. 10. 2000.

17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 6685/00 Ob-36793
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
4000 Kranj, Mirka Vadnova 3a, telefaks
04/208-36-00.

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

3. Kraj izvedbe del: Ukanc 140, Bohinj-
sko jezero.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: popo-
tresna sanacija HE Savica.

Ocenjena vrednost del: 38,000.000 +
DDV.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del: takoj po podpisu pogodbe,
naročnik pričakuje, da bo tehnični pregled
objekta opravljen do 31. junija 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., 4000 Kranj,
Mirka Vadnova 3a, tajništvo splošno kadrov-
skega sektorja, soba št. 212/II, po predho-
dni najavi na faks vsak delavnik od 10. do
12. ure, telefaks 04/208-36-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. oktobra
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 50.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun 51500-601-26042; na po-
trdilu o plačilu mora biti obvezno navedena
davčna številka plačnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. november 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., 4000 Kranj, Mirka Vadnova 3a/II, taj-
ništvo splošno kadrovskega sektorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. november 2000 ob 11. uri, v sejni sobi
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., 4000 Kranj,
Mirka Vadnova 3a/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna do 16. 1.
2001.

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

12.
13. 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 22. novem-
bra 2000 do 10. ure.

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

16., 17., 18.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-36795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, zanjo Družba za
avtoceste RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, po pooblastilu ZEU – Družba
za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska
Sobota, v imenu in za račun investitorja Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja nadomestnih objektov Srednje kme-
tijske šole Rakičan: šolski hlev in uprav-
ni objekt, zakoličba in pripravljalna dela,
gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la, vgradna oprema, ureditev okolice, iz-
vedba komunalnih priključkov, izdelava
PID, tehnični pregled in pridobitev upo-
rabnega dovoljenja.

Vse po sistemu “funkcionalni ključ v ro-
ke”.

Ocenjena vrednost del: 65,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
vključena je izdelava projektno-tehnične do-
kumentacije faze PID za vsa izvedena dela.

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del: januar 2001–maj 2001, oziroma 5 me-
secev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring,
d.o.o.,  Murska Sobota,  Staneta  Rozma-
na 5, Murska Sobota, kontaktna oseba
Štefka Kolmanko, tel. 069/36-321, faks
069/31-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po dobavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT, št. ban-
čnega računa: 51900-601-51516.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 13. uri, ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska So-
bota, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota
(sejna soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti javnega naro-
čila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka,
določenega za predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal opravljena dela v rokih
plačil, navedenih v razpisni dokumentaciji.

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:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem 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):

– ponudbena cena 70%,
– reference ponudnika 15%,
– finančna usposobljenost 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženi-
ring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Ro-
zmana 5, Murska Sobota, Stanislav Marič,
univ. dipl. inž. gr., tel. 069/36-322, faks
069/31-312.

17., 18.
po pooblastilu:

ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o.,

Murska Sobota

Ob-36822
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ilirija, Zveza športnih društev, Vo-
dnikova 155, 1117 Ljubljana, tel./faks
01/573-009.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Vodnikova
155.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in oce-
njena vrednost celote in delov: izvedba grad-
benih, obrtniških del za prekrivanje streh
in sanacijo strešne lesene konstrukcije,
ocenjena vrednost: 21,500.000 SIT (ocenje-
na vrednost ne vključuje DDV).

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
6. 11. 2000 dokončanje del 15. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ili-
rija, Zveza športnih društev, Vodnikova
155, 1117 Ljubljana, kontaktna oseba Gre-
gor Luštrek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 20. 10. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vključen)
virmansko nakazilo na žiro račun naročnika:
št. 50104-678-53-066, s sklicem na št.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 11. 2000 do 10.
ure na sedež Ilirija, Zveza športnih društev,
Vodnikova 155, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Ilirija,
Zveza športnih društev, Vodnikova 155,
1117 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija v višini 10% raz-
pisane vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji financiranja so nadrobno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno – poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da se mu prizna sposobnost: ponudnik
je lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo,
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 2. 11. 2000
po 10. uri.

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

– cena – 80 točk,
– rok za izvedbo – 4 točke,
– posebne ugodnosti ponudnika – 11

točk,
– reference – 25 točk.
16., 17., 18

Ilirija, Zveza športnih društev
Ljubljana

Ob-36830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
05/627-10-21.

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

3. Kraj izvedbe del: križišče Cesta na
Markovec–Vena Pilona–Kvedrova.

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

Ocenjena vrednost del 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 2000
(kontaktna oseba g. Klinar).
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(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  10.000 SIT,  na ra-
čun 51400-630-90004, sklic na
0301-71300702.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2000 do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2000 ob 13.15, Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 25. 11. 2000.

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

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

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

16., 17., 18.
Mestna občina Koper

Št. 7696/00 Ob-36831
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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

3. Kraj izvedbe del: avtocestni odsek
Ljubljana–Postojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava varnostnih ograj v dolžini ca.
3.100 m. Celotna ocenjena vrednost grad-
benih del je 20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik se lahko potegu-
je samo za celoten sklop obnovitvenih del.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

končanja del ali čas izvedbe: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim na-
logom za prenos na ŽR 50102-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljub-
ljana, soba 308 – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 10. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost bančne garancije mora biti
najmanj 70 dni od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo gradbenih del bo izvedeno skla-
dno z vzorcem pogodbe, kateri je priložen v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali skupno na-
stopanje (joint venture) z navedbo in pisnim
pooblastilom vodilnemu partnerju.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega razpi-
sa, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poslovne izkuš-
nje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 7. 11. 2000 do
7. 1. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane pisno do 2. 11.
2000.

Morebitne druge informacije o javnem
razpisu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika ali po tel. 01/518-84-00, Brane Biz-
jan, inž.

17., 18.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 352-05-9/97-2 Ob-36916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Janko Hertiš, 02/799-06-12.

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

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

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela (kanalizacija) se bodo oddala
v celoti ali po delih.

Orientacijska vrednost je 25,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante bodo spre-
jemljive glede na razpoložljiva sredstva.

Naročnik si pridržuje pravico odločati se
za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izgradnjo, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
4. 12. 2000, čas izvedbe 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, predložitev potrdi-
la o plačilu, na račun številka:
52400-630-20759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ul. Bori-
sa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 11. 2000 ob 12.
uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

Garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% velja 60 dni po preteku pogodbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 12. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upoš-
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tevajo se merila v razpisnih pogojih (kon-
čna cena, plačilni pogoji, reference, rok
izvedbe).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge morebitne informacije o na-
ročilu lahko dobite pri tajniku občine Janku
Hertiš, tel. 02/799-06-12, ali pri komunal-
nem nadzorniku Igorju Premužič, tel.
02/799-06-16 in na sedežu Občine Kidri-
čevo.

17., 18.
Občina Kidričevo

Ob-36917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 04/531-46-84.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrbnje pri Radov-
ljici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja sekundarne kanalizacije v starem
delu naselja Vrbnje. Orientacijska vre-
dnost naročila: 13,800.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: sprejemljiva tudi va-
riantna izvedba iz drugih materialov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del november 2000, dokončanje
28. 2. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni na-
javi in plačilu razpisne dokumentacije dvig-
ne na Občini Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, kont. oseba Marko Mar-
kelj, dipl. inž. (tel. 04/537-23-00,
04/537-23-27).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 27. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati znesek 5.000
SIT kot negotovinsko plačilo na ŽR
51540-630-50160.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
13. 11. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Radovljica – tajniš-
tvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 11. 2000 ob 12.
uri, na naslovu: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev akceptnega naloga
za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila: na podlagi situacij v 60 dneh
od uradnega prejema situacije.

12.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki ima ustrezno garancijo za izvedbo del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rokovna izvedba, reference po-
nudnika.

16., 17., 18.
Občina Radovljica

Št. 352-13-029/2000-0801 Ob-36950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne slu-
žbe, 2000 Maribor, Slovenska ul. 40, tel.
062/22-01-414, faks 062/226-551.

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

3. Kraj izvedbe del: Studenci – Pekre
pri Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela za izgradnjo kanalizacije iz
vodotesnih cevi z revizijskimi jaški, raz-
delilna objekta, zadrževalni objekt, du-
šilno-regulacijski objekt.

Ocenjena vrednost: 80 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: oddaja del se izvrši
na podlagi PGD, PZI projekta.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
december 2000, čas izvedbe 3,5 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ul. 40, pisarna 110,
2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvajset dni po ob-
javi razpisa, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT z virma-
nom ali položnico nakažite na ŽR št.
51800-840-070-62233, s pripombo “Dru-
gi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: v tridesetih koledarskih
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe, Sloven-
ska ul. 40, sprejemna pisarna 210/II, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb, ob 9. uri, v sejni sobi/II, na Komu-
nalni direkciji, Slovenska ul. 40, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti javnega na-
ročila.

Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni statusi ponudni-
ka d.d., d.o.o., s.p.; naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira kooperante skladno s pogoji razpi-
sne dokumentacije.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponu-
dnik za dokazovanje navedenih pogojev, je
določena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb. V primeru, da ponudniki umaknejo
ponudbo po tem roku do roka veljavnosti
bančne garancije za resnost ponudbe, lah-
ko naročnik vnovči garancijo za resnost po-
nudbe, kar je podrobneje določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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

– usposobljenost – reference = 40 točk
(ponudnik brez pridobljenega standarda ka-
kovosti ISO pridobi maks. 30 točk),

– ponudbena cena = 35 točk,
– garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale = 25 točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor

Št. 105810/00 Ob-36964
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, faks
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vodovoda in vodovodnih priključkov
na Gorici – faza I.

Ocenjena vrednost del: 112,646.591 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 30. november 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje, Nataša Ribizel Šket.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. no-
vembra 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. november 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nica Nataša Ribizel Šket.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. november 2000 ob 11.30, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška
37b, Velenje.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti  sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  re-
snosti  ponudbe,  če  so  v  tem  postopku
zahtevana: bančna garancija, ki se bo
glasila na 10% ponudbene vrednosti –
veljavna najmanj 65 dni po izteku razpisne-
ga roka.

11. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 55%,
– plačilni pogoji 15%,
– garancijska doba 10%,
– potrjene reference od investitorjev za

izvajanje razpisanih del 10%,
– rok izvedbe 10%,
(kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R-15/00-V, oktober 2000).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podje-
tje Velenje, d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Na-
taša Ribizel Šket.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 826/2000 Ob-36969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Galerija Božidar Jakac, Grajska ce-
sta 45, 8311 Kostanjevica na Krki, faks
07/498-73-35, telefon 07/498-70-08.

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

3. Kraj izvedbe del: Grajska cesta 45,
Kostanjevica na Krki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: prekritje 3.000
m2 strehe (vzhodni del in cerkev) z vse-
mi krovskimi, tesarskimi in kleparskimi
deli, v višini 25,000.000 SIT; (kritina Ton-
dach – bobrovec).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
potegujejo le za vse skupaj – celoten obseg
razpisanih del.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in dok-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je november 2000, predvideni
rok dokončanja je 10. december 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ga-
lerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45,
8311 Kostanjevica na Krki, faks
07/498-73-35, telefon 07/498-70-08, v
tajništvu pri Minki Veličevič, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 10. 2000,
vsak delavnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o na-
kazilu 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-603-30762, Galerija Božidar Jakac,
davčna številka 82533105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do 2. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Galerija Božidar Jakac,
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na
Krki. Ponudba mora biti predložena v zape-
čateni kuverti z oznako “Ponudba – Ne od-
piraj“ in z navedbo predmeta javnega naro-
čila. Na kuverti mora biti polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 3. 11. 2000 ob 9. uri, v
knjižnici Galerije Božidar Jakac, Grajska ce-
sta 45, 8311 Kostanjevica na Krki.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku za-
htevana: nepreklicna bančna garancija
vnovčljiva na prvi poziv za resnost ponud-
be, v višini 10% razpisane vrednosti del, z
veljavnostjo po razpisni dokumentaciji in
nedvoumno izjavo banke z obvezo o pre-
dložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti in z rokom veljavnosti
pogodbe.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statuta po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki ima ustrezno registracijo za izvedbo vseh
razpisanih del ter predloži vse listine o te-
hnični in finančni sposobnosti, zahtevane v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
za predložitev ponudb.

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

– ponudbena cena do 50 točk,
– dosedanje izkušnje in reference pri iz-

vedbi tovrstnih objektov v zadnjih petih letih
do 20 točk,

– rok izvedbe del do 20 točk,
– garancijski roki do 10 točk.
Skupaj maks. 100 točk.
Podrobneje so merila prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot razpisna dokumentacija, na
osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po
telefaksu, ki prispejo v 10 dneh po objavi.
Odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo, telefon
07/498-70-08, telefaks 07/498-73-35.

17., 18.
Galerija Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki

Št. 3058/00 Ob-37028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
01/132-40-74.

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

3. Kraj izvedbe del: Masarykova cesta v
Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kabelske kanalizacije.

Ocenjena vrednost naročila znaša
60,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
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 ja-
nuarja 2001 in jih dokončal predvidoma v 3
mesecih po podpisu pogodbe. Izvajalec bo
začetek in konec kakor tudi sam potek izva-
janja del prilagajal terminskim planom inve-
stitorja, oziroma eventuelnim časovnim ome-
jitvam soglasodajalcev.

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. 131-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 23. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 14. 11. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 36/00 – Ponud-
ba za izdelavo kabelske kanalizacije po
Masarykovi cesti v Ljubljani – Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000
ob 12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
30 dni.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS, oziroma samo-
stojni podjetniki priglasitveni list DURS-a, ki
ni starejši od 30 dni ob objave v Uradnem
listu RS, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca, datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od objave v Uradnem listu RS, oziro-
ma davčna odmera samostojnega podjetni-
ka za leto 1999, ne starejše od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu 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 podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji razpisanih del, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,

– dokazilo o razpolaganju z ustrezno me-
hanizacijo ter kadri in njih strokovni uspo-
sobljenosti ponudnika, oziroma njegovega
podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo raz-
pisanih del v razpisanem roku,

– potrjen predlog pogodbe.
12. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od objave v Uradnem listu RS.

13. 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 ka-
belskih kanalizacij na področju Elektro
Ljubljane ali drugih elektrogospodarskih
podjetij Slovenije.

14. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 6. 11. 2000.

15. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne!

16.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-37042
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen, ZJN): javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: razširitev pokopali-
šča v Bertokih – 1. faza.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba razširitve pokopališča v Bertokih
– 1. faza (gradbena, elektro in strojno
instalacijska dela).

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
48,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je konec novembra ozi-
roma decembra 2000, predvideni rok do-
končanja razpisanih del pa je februar 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 23. 10. 2000
do 12. ure pri Ručgej Mileni ali Nataši
Đukič-Vasič, tel. 066/639-57-27, ob pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije, davčne številke zavezanca in točnim
naslovom davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 35.700 SIT z upoštevanim 19%
DDV, način plačila razpisne dokumentacije
je na žiro račun Komunale Koper št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 11. 2000 do 11. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročilom “Javni razpis za razširitev po-
kopališča Bertoki – 1. faza” ter polnim na-
slovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, pre-
vzemnik tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 2000
ob 12. uri v sejni sobi Komunale Koper,
odpiranje in postopek za izbiro izvajalca
vodi predsednik komisije Štrancar Goran,
univ. dipl. inž. gr. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zasto-
panje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe (40 dni).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: določeno v razpisni dokumen-
taciji.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa
razpisana dela oddal v paketu enemu izva-
jalcu, ki lahko angažira kooperante skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: vsebina listin, ki jih mora pre-
dložiti ponudnik za dokazovanje navedenih
pogojev je detajlno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 3. 11. 2000 do 12 ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne
garancije za resnost ponudbe, lahko na-
ročnik unovči garancijo za resnost ponud-
be, kar je detajlno določeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: usposobljenost, reference, po-
nudbena cena, najugodnejši garancijski rok,
plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje do 25. 11.
2000 do 12. ure,

– ponudba mora veljati do 13. 12. 2000
(40 dni),

– rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa je predvidoma
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Komunala Koper, d.o.o. s.r.l., Koper

Ob-37043
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen, ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: pokopališče Škoc-
jan v Kopru -Južni vhod.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih
gradbenih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
izvedba kamnoseških in gradbenih del
na južnem vhodu pokopališča Škocjan v
Kopru.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
15,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je konec novembra ozi-
roma decembra 2000, predvideni rok do-
končanja razpisanih del pa je januar 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 23. 10. 2000
do 12. ure pri Ručgej Mileni ali Nataši
Đukič-Vasič, tel. 066/639-57-27, ob pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije, davčne številke zavezanca in točnim
naslovom davčnega zavezanca.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 17.850 SIT z upoštevanim 19% DDV,
način plačila razpisne dokumentacije je na
žiro račun Komunale Koper št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 11. 2000 do 11. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročilom “Javni razpis za izvedbo grad-
benih in kamnoseških del na južnem vhodu
pokopališča Škocjan v Kopru” ter polnim
naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, pre-
vzemnik tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 2000 ob
13. uri v sejni sobi Komunale Koper, odpi-
ranje in postopek za izbiro izvajalca vodi
predsednik komisije Štrancar Goran, univ.
dipl. inž. gr. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe (40 dni).

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa
razpisana dela oddal v paketu enemu izva-
jalcu, ki lahko angažira kooperante skladno
s pogoji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: vsebina listin, ki jih mora pre-
dložiti ponudnik za dokazovanje navedenih
pogojev je detajlno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 3. 11. 2000 do 13. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-

rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
unovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: usposobljenost, reference, po-
nudbena cena, najugodnejši garancijski rok,
plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu:

– naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje do 25. 11.
2000 do 12. ure.

– ponudba mora veljati do 13. 12. 2000
(40 dni),

– rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa je predvidoma
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Komunala Koper, d.o.o., s.r.l., Koper

Št. 4309 Ob-37163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 01/589-73-47 ali 01/589-73-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Nafta Lendava, Ru-
darska 1, Lendava.

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

– vzdrževalna dela na rezervoarju za
skladiščenje naftnih derivatov,

– zamenjava strehe in vgradnja mem-
brane,

– električne inštalacije in krmiljenje.
Ocenjena vrednost je 120 mio SIT +

DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo kot
celota.

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

končanja del ali čas izvedbe: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 40.000 SIT na ŽR št.
50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 12. 11. 2000 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
R E1 – Ne odpiraj” in točnim naslovom po-
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nudnika na zadnji strani ovojnice, morajo
ponudniki oddati s priporočeno pošiljko na
naslov Zavoda RS za blagovne rezerve.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2000 ob 12. uri v prostorih Zavo-
da, Dunajska 106, 7. nadstropje, sejna so-
ba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki v po-
nudbi predložiti bančno garancijo v znesku
1,200.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od
dneva oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna, zakona o
DDV (19. člen) in pravilnika za gradbene
storitve (24. člen).

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: vse zahteve glede finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe del, garancija,
reference in druge ugodnosti, ki jih nudi
izvajalec naročniku, podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na razpisu lahko sodelujejo le ponu-
dniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo
in imajo poravnane vse obveznosti do Zavo-
da v zadnjih treh mesecih,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu,

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila,

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v skladu z dolo-
čili zakona o javnih naročilih,

– dela se bodo izvajala le v primeru še
razpoložljivih sredstev; stroške priprave po-
nudbe krije ponudnik sam.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 4310 Ob-37164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 01/589-73-47 ali 01/589-73-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Nafta Lendava, Ru-
darska 1, Lendava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela – zaščita trase cevovodov.

Ocenjena vrednost je 15 mio SIT vključ-
no z DDV.

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

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 3. 11. 2000 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
Zaščita cevne trase – Ne odpiraj” in točnim
naslovom ponudnika na zadnji strani ovojni-
ce, morajo ponudniki oddati s priporočeno
pošiljko na naslov Zavoda RS za blagovne
rezerve.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 12. uri v prostorih Zavoda,
Dunajska 106, 7. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki v po-
nudbi predložiti bančno garancijo v znesku
300.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna, zakona o
DDV (19. člen) in pravilnika za gradbene
storitve (24. člen).

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:
vse zahteve glede finančno-poslovnih in te-
hničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe del, garancija,
reference in druge ugodnosti, ki jih nudi
izvajalec naročniku in so podrobneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na razpisu lahko sodelujejo le ponu-
dniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo

in imajo poravnane vse obveznosti do Zavo-
da v zadnjih treh mesecih,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu,

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila,

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v skladu z dolo-
čili zakona o javnih naročilih,

– dela se bodo izvajala le v primeru še
razpoložljivih sredstev; stroške priprave po-
nudbe krije ponudnik sam.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 4311 Ob-37165
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 01/589-73-47 ali 01/589-73-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Pomurka, mesna
industrija, d.d., Panonska 11, Murska So-
bota.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na objektu hladilnice.

Obseg del:
– gradbena dela,
– strojno-tehnološka dela,
– električne inštalacije-razsvetljava,
– termoizolacija.
Ocenjena vrednost je 25 mio SIT + DDV.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: dela se oddajo v
celoti.

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

končanja del ali čas izvedbe: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 3. 11. 2000 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
Pomurka – Ne odpiraj” in točnim naslovom
ponudnika na zadnji strani ovojnice, morajo
ponudniki oddati s priporočeno pošiljko na
naslov Zavoda RS za blagovne rezerve.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 13. 10. 2000 / Stran 8745

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 14. uri v prostorih Zavoda,
Dunajska 106, 7. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki v po-
nudbi predložiti bančno garancijo v znesku
600.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna, zakona o
DDV (19. člen) in pravilnika za gradbene
storitve (24. člen).

12.
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: vse za-
hteve glede finančno-poslovnih in tehničnih
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
so navedena v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe del, garancija,
reference in druge ugodnosti, ki jih nudi
izvajalec naročniku, podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na razpisu lahko sodelujejo le ponu-
dniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo
in imajo poravnane vse obveznosti do Zavo-
da v zadnjih treh mesecih,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu,

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila,

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v skladu z dolo-
čili zakona o javnih naročilih,

– dela se bodo izvajala le v primeru še
razpoložljivih sredstev; stroške priprave po-
nudbe krije ponudnik sam.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 4312 Ob-37166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
faks 01/589-73-47 ali 01/589-73-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dolenja vas, Gra-
dac, Podgora, Zagorje, Zbelovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va in montaža dvoramnih kovinskih stop-
nic v strojnicah silosov.

Ocenjena vrednost je 30 mio SIT vključ-
no z DDV.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: november
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 10. 2000
do 20. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 3. 11. 2000 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
Stopnice – Ne odpiraj” in točnim naslovom
ponudnika na zadnji strani ovojnice, morajo
ponudniki oddati s priporočeno pošiljko na
naslov Zavoda RS za blagovne rezerve.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Zavoda,
Dunajska 106, 7. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki v po-
nudbi predložiti bančno garancijo v znesku
600.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna, zakona o
DDV (19. člen) in pravilnika za gradbene
storitve (24. člen).

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:
vse zahteve glede finančno-poslovnih in te-
hničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: po-
nudbena cena, rok izvedbe del, garancija,
reference in druge ugodnosti, ki jih nudi
izvajalec naročniku, podrobneje opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na razpisu lahko sodelujejo le ponu-
dniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo
in imajo poravnane vse obveznosti do Zavo-
da v zadnjih treh mesecih,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred

odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu,

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila,

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v skladu z dolo-
čili zakona o javnih naročilih,

– dela se bodo izvajala le v primeru še
razpoložljivih sredstev; stroške priprave po-
nudbe krije ponudnik sam.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

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

Su 36/00-2 Ob-36761
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 02/748-08-00,
faks 02/772-017.

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: fizično in tehnično varo-
vanje poslovnih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila: 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

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: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, kont. oseba Aleksander Turk,
soba št. 16, tel. 02/748-08-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000.

(c)
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 11. uri, na sedežu naroč-
nika, Krempljeva ulica 7, soba št. 10.

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 2% od ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do 31. 12. 2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 11. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20.

Okrožno sodišče na Ptuju

Su 36/00-1 Ob-36763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 02/748-08-00,
faks 02/772-017.

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: čiščenje poslovnih prosto-
rov.

Ocenjena vrednost naročila: 7,200.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

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: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica

7, 2250 Ptuj, kont. oseba Aleksander Turk,
soba št. 16, tel. 02/748-08-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 7. 11. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 10. uri, na sedežu naroč-
nika, Krempljeva ulica 7, soba št. 10.

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 2% od ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do 31. 12. 2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 11. 2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 512/2834-931 Ob-36784
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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: obnova dveh servomotor-
jev vodilnika turbine 1 HE Formin.

Ocenjena vrednost naročila znaša
9,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, HE Formin.

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

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: čas, predviden za
obnovo dveh servomotorjev, je od 16. 2.
do 5. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba št. 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 10. do
20. 10. 2000, od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor,
vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo pogodbo
sklenil z izbranim ponudnikom.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 11. 2000.

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

– reference 50%,
– cena 40%,
– garancija 10%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši.
18. Druge informacije o naročilu: poda-

ja jih kontaktna oseba naročnika Marko Gr-
mek, tel. 02/30-05-736, od 17. 10. do
27. 10. 2000.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-36796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

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

3. Vrsta  storitve  in  opis  ter  ocenjena
vrednost  naročila:  izvajanje  obrato-
valnega monitoringa za odpadne teh-
nološke vode, emisijski monitoring,
imisijski monitoring, in kalibracijo me-
rilnikov.

Ocenjena orientacijska vrednost: 7 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– predvideni datum pričetka storitev: ja-

nuar 2001,
– predvideni datum dokončanja storitev:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. oktober 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 2000 ob 11.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica kot garancija za resnost ponudbe v
višini 10% orientacijske vrednosti ponudbe,
veljavna do 3. 12. 2000 (z možnostjo poda-
ljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.

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:
srednje ali večje podjetje po ZGD.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 70%,
– reference – 15%,
– bonitete – 15%.
18. Druge informacije o naročilu:
– Marjan Gabrič in Edita Malik za te-

hnični del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-236/143),

– Majda Pirc in Marjana Molan za
splošni del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-220/124).

19., 20.
Javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 640-07/00-22 Ob-36827
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, telefon 069/61-671, faks
069/62-438.

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
učencev osnovnih šol v Občini Gornja
Radgona v letih 2001, 2002, 2003.

Ocenjena vrednost za leto 2001 je
18,600.000 SIT:

– za Osnovno šola Apače 5,100.000
SIT,

– za OŠ G. Radgona in OŠ dr. J. Šlebin-
gerja 7,300.000 SIT,

– za OŠ Negova 4,800.000 SIT,
– za podružnično šolo Spodnja Ščavni-

ca in OŠ dr. J. Šlebinger (kombijski prevoz)
1,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov v Občini Gornja Radgona.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristoj-
nega organa za prevoz oseb in z ustrezno
licenco za opravljanje prevozov potnikov v
cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97), odredbo o razpisni dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 33/97, 63/97, 84/99),
zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ura-
dni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 65/99) in pravilnikom o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list
RS, št. 78/99, 58/00).

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba je lahko dana za prevo-
ze posamezne šole ali za prevoze vseh šol.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh ko poteka pouk
v letih 2001, 2002 in 2003, pričetek 3.
januar, zaključek 24. december.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska 13, kon-
taktna oseba Ivanka Hibler, tel. 069/61-671,
faks 069/61-671, soba št. 22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2000.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. november 2000 ob 9. uri, velika sejna
soba Občine Gornja Radgona.

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 vrednosti storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu, v roku 45 dni od izstavitve fak-
ture. Cene šolskih prevozov so za leto 2001
fiksne, za leti 2002 in 2003 se cene določi-
jo z aneksom k osnovni pogodbi. V cenah je
že vključen davek na dodano vrednost.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe v
roku najkasneje 15 dni po prejemu sklepa.

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 navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe: 6. 11. 2000.

17. Merila za izbiro za dodelitev naroči-
la, teža in način uporabe meril (21. člen
ZJN): merila za izbiro so navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Gornja Radgona

Ob-36842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica, faks
07/49 22 262.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projekta in izved-
ba sistema avtomatskega javljanja poža-
ra na starem delu objekta TE Brestanica.

Ocenjena orientacijska vrednost: 9 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, Bre-
stanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– predvideni datum pričetka storitev: no-

vember 2000,
– predvideni datum dokončanja storitev:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, Brestanica (tajništvo TEB,
tel. 07/48-16-125).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. oktober 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 11. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 11.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menica v višini 5% orientacijske vrednosti
ponudbe, veljavna do 6. 1. 2001 (z mož-
nostjo podaljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.

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:

– pozitivno poslovanje v preteklem letu
(bonitete),

– redno zaposleni lastni kadri z osebni-
mi referencami – izkušnjami na projektant-
skih ali montažnih delih v energetskih ob-
jektih, (skupno najmanj 3 diplomirani inže-
nirji s strokovnim izpitom in 3 inženirji ali
tehniki s strokovnim izpitom ter minimalno 8
kvalificiranih monterjev),

– lastna specialna merilna in druga
oprema,
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– reference ponudnika na izvajanju tovr-
stnih modifikacij.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 65%,
– bonitete – 10%,
– reference – 25%.
18. Druge informacije o naročilu:
– Alojz Mešiček, inž. str. za tehnični del

razpisne dokumentacije (tel.
07/48-16-180),

– Majda Pirc, inž. str. in Marjana Molan,
univ. dipl. prav. za splošni del razpisne do-
kumentacije (tel. 07/48-16-219 ali
07/48-16-124).

19., 20.
Javno podjetje Termoelektrarna

Brestanica, d.o.o.

Št. 363-1-00 Ob-36848
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenije, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, številka tele-
faksa 478-27-43.

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

3. Vrsta storitve in opis: najem poslovnih
prostorov okvirni skupni površini 200 m2

za uporabnika Davčni urad Murska Sobo-
ta, Izpostava Gornja Radgona, v območju
širšega centra mesta Gornja Radgona.

Ocenjena vrednost naročila znaša
360.000 SIT mesečno oziroma 4,320.000
SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Gornja Radgona.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posebne zahteve naročnika:
v primeru, da bo ponudnik oziroma posre-
dnik predložil več ponudb za najem različ-
nih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaci-
ji, vsaki ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge in vsaka ponudba mora
biti oddana v svojem ovitku.

7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja storitve ali čas trajanja storitve:
pričetek storitve takoj po sklenitvi pogodbe
o primopredaji prostorov, vendar najkasne-
je do 31. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, Jakše Karin, tel.
478-27-14 in številka telefaksa 478-27-43.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 2000
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

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

no predložiti ponudbo: 16. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno po-
slati ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčni urad Murska So-
bota, Slomškova 1, 9000 Murska Sobota,
vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 12.30 v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčni urad Murska Sobota, Slom-
škova 1, 9000 Murska Sobota, vložišče.

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

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če jim bo do-
deljeno javno naročilo: ni zahteve.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponu-

dnika storitev, finančno – poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja, v katerega spada iz-
vedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 2000.

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

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–85 točk),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov (0–15 točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljšega plačilnega roka od zahtevane-
ga, vendar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponu-
dnik naročniku (0–10 točk),

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako pridobljeni zmnožek pa se
pomnoži s faktorjem 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednostih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 1. 12. 2000.

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 363-1-00 Ob-36853
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenije, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, šte-
vilka telefaksa 478-27-43.

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

3. Vrsta storitve in opis: najem poslov-
nih prostorov s postopnim odkupom v
okvirni skupni površini 200 m2 za upora-
bnika Davčni urad Murska Sobota, Izpo-
stava Lendava, v območju širšega cen-
tra mesta Lendava.

Ocenjena vrednost naročila znaša
400.000 SIT mesečno, oziroma 4,800.000
SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Lendava.
5. (a), (b), (c)

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posebne zahteve naročnika:
v primeru, da bo ponudnik oziroma posre-
dnik predložil več ponudb za najem različ-
nih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaci-
ji, vsaki ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge in vsaka ponudba mora
biti oddana v svojem ovitku.

7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja storitve ali čas trajanja storitve:
pričetek storitve takoj po sklenitvi pogodbe
o primopredaji prostorov, vendar najkasne-
je do 26. 2. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, Jakše Karin, tel.
478-27-14 in številka telefaksa 478-27-43.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 2000
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno poslati
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčni urad Murska Sobota, Slom-
škova 1, 9000 Murska Sobota, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 11. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčni urad Murska Sobota, Slom-
škova 1, 9000 Murska Sobota, vložišče.

12.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če jim bo do-
deljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno – poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja, v katerega spada iz-
vedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 2000.

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

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–85 točk),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov (0–15 točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljšega plačilnega roka od zahtevane-
ga, vendar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponu-
dnik naročniku (0–10 točk),

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
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nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako pridobljeni zmnožek pa se
pomnoži s faktorjem 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno da je naju-
godnejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednostih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 1. 12. 2000.

Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-36915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale, faks 721-16-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

– strojne storitve vgrajevanja komunal-
nih odpadkov vrednosti 28,450.000 SIT,

– urejanje deponije in prevozne sto-
ritve komunalnih odpadkov v vrednosti
51,550.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno komunalno po-
djetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domža-
le, Deponija Dob.

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: ne, ponudnik mora ponuditi
samo celovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, izvedba nalog poteka po
zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 12. 2000 do
30. 11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno ko-
munalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34,
Domžale, kontaktna oseba je Darja Peterka,
tel. 721-64-47, faks 721-16-64, soba št. 8.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50120-601-30902 s pripisom
JR2/2000.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 6. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domžale, v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izbiro izvajalca brez omejitev za
strojne storitve vgrajevanja komunalnih od-
padkov – urejanje deponije in prevozne sto-
ritve komunalnih odpadkov” in številko obja-
ve v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 9. uri sejna soba št. 16 v
Javnem komunalnem podjetju Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti ponudbe. Garancija velja do-
kler ne bo izbran ponudnik, vendar pa naj-
kasneje do poteka opcijskega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 10. 11.
2000 po 12. uri ne morejo več odstopiti od
ponudbe.

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

– merilo na podlagi cene – 65 točk
(65%),

– merilo na podlagi plačilnih pogojev –
10 točk (10%),

– merilo na podlagi referenc – 10 točk
(10%),

– merilo na podlagi dosedanjega sode-
lovanja z naročnikom – 15 točk (15%).

18., 19., 20.
Javno komunalno podjetje Prodnik,

d.o.o., Domžale

Št. 40002-30/00 Ob-36931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178
40 52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: naročilo obsega izdelavo na-
slednjih nalog, ki se bodo oddale posamično:

1. analiza odtočnih razmer visokih vo-
da Vipave v mejnem prerezu z Italijo
3,000.000 SIT,

2. določitev ekoregij v Sloveniji kot
podlaga za gospodarjenje z vodami
5,000.000 SIT,

3. katalog vodnogospodarskih objek-
tov in naprav ter vodnih pojavov
5,000.000 SIT,

4. ureditev odvodnje visokih voda v
povodju Drave med hočkim vozliščem in
polskavo – Idejna zasnova 7,000.000 SIT,

5. povodje Bolske – zadrževalnika pri
Kaplji vasi in zadrževalnik pri Praprečah
– idejna zasnova 10,000.000 SIT,

6. izboljšanje poplavne varnosti urba-
niziranih območij severozahodnega de-
la Ljubljane – strokovne podlage
5,500.000 SIT

7. zavarovanje območja Krškega
pred visokimi vodami – strokovne pod-
lage 7,000.000 SIT,

8. zadrževanje voda na povodju reke
Reke (odsek od Kosez do Trepčan) –
idejna zasnova 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a)
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

1. 12 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
4. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
6. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe,
7. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
8. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje, soba 205
tel. 061/178 44 33 ali vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3 . 11. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/ 178 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 2000 s pričetkom ob 8. uri po vr-
stnem redu na vsako uro, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik finansira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena 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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
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– da je samostojni podjetnik – posamez-
nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra ozi-
roma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika je Ada Štravs
Brus, univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178 44
38 ali 178 44 24.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-28/00 Ob-36933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks: 061/178 40
52, in Občina Grosuplje, 1290 Grosuplje,
Kolodvorska 2.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za: zadrževalnik Veliki potok
– PGD– PZI in PZR.

Ocenjena vrednost naročila: 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

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.
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 6 me-
secev 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, V. Plemelj, II. nadstropje,
tel. (061) 178 44 33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 9. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo 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 Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, 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:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo po-
tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs-Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178 44 38.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 40004-6/00 Ob-36934
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks: 061/178
40 52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: naročilo obsega izdelavo na-
slednjih strokovnih podlag za področje ob-
veznih lokalnih javnih služb varstva okolja, ki
se bodo oddale posamično:

1. analiza lokalnih gospodarskih jav-
nih služb za pripravo strategije gospo-
darskega razvoja Slovenije po vključitvi
v Evropsko unijo 5,000.000 SIT,

2. analiza cen komunalnih proizvodov
in storitev, prispevkov ob cenah, taks za
obremenjevanje okolja ter povračil za iz-
koriščanje in rabo naravnih dobrin po ob-
činah za leti 1999 in 2000 3,500.000 SIT,
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3. strokovne podlage za izdelavo
odlokov o zagotavljanju obveznih lokal-
nih gospodarskih javnih služb v občinah
5,000.000 SIT,

4. strokovne podlage za poenoten na-
čin uresničevanja predpisov na področju
oblikovanja in določanja cen komunal-
nih proizvodov in storitev 8,000.000 SIT,

5. strokovne podlage za določanje
stroškov amortizacije obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

1. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
4. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe,
5. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje, soba
205 tel. 061/178 44 33 ali vložišče – pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 s pričetkom ob 9. uri po vr-
stnem redu na vsako uro, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena 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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika Ada Štravs
Brus, univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178 44
38 ali 178 44 24.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-29/00 Ob-36935
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo na-

rave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178 40 52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije za: ureditev Homšnice od km
1+245 do km 1+635 PGD – PZI in PZR in
idejni projekt zadrževalnika na Homšnici.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6.
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 6 me-
secev 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, V. Plemelj, II. nadstropje,
tel. 061/178 44 33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 3. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. (061) 178 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 10. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.,
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo 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 Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
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oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, 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:

– ponujeno izvajanje del presega razpi-
sano trajanje za več kot 25%,

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

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

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo po-
tencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika Ada Štravs-Brus,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/178 44 38.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 40004-5/00 Ob-36936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/478 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: raziskave onesnaženosti
tal.

Ocenjena vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvaja na sede-
žu izbranega ponudnika, vzorčenje pa na iz-
branih območjih Šaleške doline in Koroške.

5. (a), (b)

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b, kontaktna oseba je Mateja Galič,
soba št. P08, pritličje, tel. 01/478 44 51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 2000.

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

bno predložiti ponudbo: 6. 11. 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. 061/478 44 09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 2000 ob 14. uri Uprava RS za var-
stvo 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 finansiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena 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 izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-

dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena razpisanih del, maks.
40 točk,

– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– razpolaganje s podatki, maks. 2 točki,
– ustrezna tehnična opremljenost, maks.

2 točki.
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%,

– ponujeno trajanje izvajanja del prese-
ga razpisano trajanje za več kot 25%,

– 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 Mateja Ga-
lič, tel. 01/478-44-51.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 105810/00 Ob-36960
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Koroška cesta 37b, Velenje, tele-
faks 03/896 11 27.

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: delni inženiring, ki obse-
ga celoten upravni postopek, ter izdela-
vo lokacijske dokumentacije in projek-
tne dokumentacije v fazi PGD, PZI za
vodovodni sistem v Vinski Gori, ki pred-
vidoma predstavlja 22.850 m sekundar-
nih vodov in priključkov, 10.950 m pri-
marnih vodov, 4 vodohrane, 2 vodohra-
na s črpališčem in 4 samostojne hidro-
forne postaje.

Ocenjena vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vinska Gora pri Velenju.
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5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZGO,
pravilnik o podrobnejši vsebini projektne do-
kumentacije, ZUP.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi vsa
razpisana dela.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 2. 11. 2000 do
31. 3. 2001 za PGD PZI, zaključek vseh
razpisanih del 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Slu-
žba za investicijski inženiring, Koroška ce-
sta 37b, Velenje, kontaktna oseba je Mira
Kokot.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
23. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 - sklic na št. 161 “PGD
vodovod Vinska Gora”. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti foto-
kopijo virmana ali položnice o plačilu za raz-
pisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 10. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, pre-
jemnik: Mira Kokot.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, d.o.o., Koroška
cesta 37b, 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 vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečne situaci-
je se plačujejo po roku 60 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: osnutek pogodbe pri-
ložen v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina dokazil je opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena razpisanih del – 40%,
– rok izvedbe razpisanih del – 30%,

– reference ponudnika in projektne sku-
pine samo za področje razpisanih del –
15%,

– kadrovska zasedba ponudnika – 15%.
Uporaba meril je natančneje opredelje-

na v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 021-64-003 Ob-36945
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola “8 talcev“ Logatec, No-
tranjska cesta 3, 1370 Logatec (telefaks:
01/754-12-37).

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: čiščenje šolskih prosto-
rov in zunanjih površin Osnovne šole “8
talcev“ Logatec glede na zahteve razpisne
dokumentacije, v orientacijski vrednosti
7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola “8 talcev“
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Loga-
tec.

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 z zakoni,
predpisi ali upravnimi določbami rezervira-
na za specifični poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS,
št. 56/99) in ostali predpisi, ki urejajo var-
stvo pri delu in higieno.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola “8 talcev“, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, tajništvo šole, Dagmar
Doles.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. oktobra
2000 do 30. oktobra 2000, vsak delovni
dan od 9. do 14. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli “8 talcev“ Loga-
tec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, v
tajništvu, proti plačilu 10.000 SIT, na žiro
račun ALTUS consulting, d.o.o., Ljubljana,
št. 50100-601-287741, sklic na št.
021-64-003 po modelu 00.

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

nudbe, ki bodo prišle na naslov Osnovne
šole “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec, v tajništvo, do 3. novem-
bra 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo oddati v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: “Osnovna šo-
la “8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3,
1370 Logatec.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
čiščenje“.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. novembra
2000 ob 12. uri, v zbornici Osnovne šole
“8 talcev“ Logatec, Notranjska cesta 3,
1370 Logatec. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo sodelovali pri javnem odpiranju po-
nudb, se morajo izkazati s pisnim pooblasti-
lom.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki
bo 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati najkasneje do 6. decembra 2000.

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

– cena do 50 točk,
– reference in priporočila do 20 točk,
– intervencije do 20 točk,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 10 točk,
18. Druge informacije o naročilu: naroč-

nik si pridržuje pravico spremeniti obseg
storitve od razpisanega, glede na razpolo-
žljiva finančna sredstva in dejanske potre-
be. Informacije se dajejo izključno v pisni
obliki.

19., 20.
Osnovna šola “8 talcev” Logatec

Št. 7300000055-1 Ob-36955
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200; faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: fizično in požarno varova-
nje novega Poštnega centra Maribor (v
prostorih TAM); v predvideni vrednosti
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 12. 2000 do 30. 6.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-79, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-79.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 2000 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogodba.

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

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

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

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

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

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6. mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost za mesečno varovanje.

18. Druge informacije o naročilu: do
23. 10. 2000.

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

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ga ni bilo.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 02200-0028/00 Ob-36959
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
035-818-1724.

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: izvajanje prevozov šolskih
otrok v Občini Rogaška Slatina, ocenje-
na vrednost 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Rogaška Slatina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoz lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z dovoljenjem
pristojnega organa za prevoz oseb, s svoji-
mi ali najetimi vozili, ki morajo biti opremlje-
na za prevoz učencev.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 1. januar
2001, zaključek avgust 2001. Šolski pre-
vozi bodo v dneh, ko poteka pouk.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, tel. 035-818-170.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT, na žiro račun naročnika št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni raz-
pis “Prevozi šolskih otrok“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 11. 2000 do
12. ure na naslov naročnika, ne glede na
vrsto prenosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 13. uri v sejni sobi št. 11,
Občina Rogaška Slatina.

12. , 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti z dovoljenjem
pristojnih organov za prevoz oseb, ki so
opremljeni za prevoz učencev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 11. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 85 %, reference 5%, plačilni po-
goji 5% in opremljenost ponudnika za oprav-
ljanje dejavnosti 5%.

18. Druge informacije o naročilu se lah-
ko dobijo na oddelku za družbene dejavno-
sti Občine Rogaška Slatina pri Kristini Kam-
puš, tel. 035-818-170.

19., 20.
Občina Rogaška Slatina

Ob-36983
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: izdelava PGD,
PZI rekonstrukcije regionalne ceste
R2-435 Maribor-Ruše-Selnica, odsek
1431 Maribor–Ruše skozi naselje Lim-
buš, od km 3+150 do km 3+680.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Limbuš.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe nave-

sti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v
razpisni dokumentaciji (poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok oddaje projektne
dokumentacije za obravnavo pred revizijsko
komisijo je 90 dni 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. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 11. 2000
do 10.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija–Mini-
strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vloži-
šče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izdelava PGD, PZI rekonstrukcije regional-
ne ceste R2-435 Maribor-Ruše-Selnica, od-
sek 1431 Maribor–Ruše skozi naselje Lim-
buš, od km 3+150 do km 3+680.” – D. L.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, veli-
ka sejna soba I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

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

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

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

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

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-36989
1. Naročnik poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -

Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 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.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potre-
bno izvesti v roku 6 mesecih 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: 6. 11. 2000 do
9.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za idejno študijo variant obvozne ceste me-
sta Ljutomer.“ - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

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 celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna

Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila:
1.Obrazložitev študije, metodologija,

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 ponud-

nikom 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. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
81 z dne 15. 9. 2000.

Direkcija RS za ceste

Ob-36990
1. Naročnik poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis: priprava osnut-
kov mesečnih in letnih dovoljenj ter
ostale dokumentacije za izredne pre-
voze v domačem in mednarodnem pro-
metu.

Ocenjena vrednost: 130,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
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. Datum pričetka in dokončanja stori-
tve: 1. 1. 2001, 28. 2. 2002
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 01/478-8336,
faks 478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 13. 11. 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 - Ponud-
ba za pripravo osnutkov mesečnih in letnih
dovoljenj ter ostale dokumentacije za izre-
dne prevoze v domačem in mednarodnem
prometu.“ - J.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 11.
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

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00, 86/00) in na
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih zah-

tev, 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. 110-1/00 Ob-37005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje storitev prido-
bivanja objektov in razreševanje proble-
matike rušencev za potrebe gradnje hi-
tre ceste Hajdina – Ormož, odsek Mar-
kovci - Gorišnica.

Ocenjena vrednost: 18,900.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hajdina - Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
6 mesecih po podpisu pogodbe, oziroma
po prejemu ustrezne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 11. 2000 do 9.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za “Opravljanje storitev pridobivanja objek-

tov in razreševanje problematike rušencev
za potrebe gradnje hitre ceste Hajdina –
Ormož, odsek Markovci - Gorišnica“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
sejna soba 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 567.000 SIT in veljavnostjo
120 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteto,
bilančno, kadrovsko sestavo in opremlje-
nost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Katarina Kra-
fogel, univ. dipl. prav., Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-206, faks 01/30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prenos lege gradbene par-
cele z deviacijami in regulacijami in iz-
delava parcelacijskih načrtov za AC Haj-
dina - Ormož, odsek HC Markovci – Go-
rišnica.

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Markovci - Goriš-
nica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon
o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
120 dneh po podpisu pogodbe, oziroma v
120 dneh po prevzemu tehnične dokumen-
tacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 11. 2000 do 10.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Prenos lege gradbene parcele z deviaci-
jami in regulacijami in izdelava parcelacij-
skih načrtov za AC Hajdina - Ormož, odsek
HC Markovci – Gorišnica“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 270.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-

hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz so-
dnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteto, bilančno
stanje za zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana Bor-
štnar, inž. geod. – Družba za državne ceste
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-94-203, faks: 01/30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje storitev prido-
bivanja nepremičnin za potrebe gradnje
hitre ceste Hajdina – Ormož, odsek Mar-
kovci - Gorišnica.

Ocenjena vrednost: 32,350.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hajdina - Ormož.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
6 mesecih po prejemu ustrezne dokumen-
tacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 14. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 11. 2000 do 10.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za “Opravljanje storitev pridobivanja nepre-
mičnin za potrebe gradnje hitre ceste Hajdi-
na – Ormož, odsek Markovci - Gorišnica“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 11.
2000 ob 11. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 970.500 SIT in veljavnostjo
120 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje.

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: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteto, bilančno, kadrovsko sestavo in
opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Katarina Kra-
fogel, univ. dipl. prav., Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-206, faks: 01/30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 74 Ob-37098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec “Mojca”, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana, p.p. 13, telefaks 01/50-76-189.

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: redno čiščenje prostorov
vrtca “Mojca” Ljubljana, v skupni izmeri
4.310 m2. Ocenjena vrednost naročila zna-
ša: 16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
– enota Mojca, Levičnikova 11,
– enota Rožle, Bratov Učakar 64-6,
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– enota Muca, Zoletova 6,
– enota Tinkara, Pečnikova 11,
– enota Kekec, Klopčičeva 5.
Ponudnik se lahko prijavi samo za čišče-

nje celotnega vrtca, tj. vseh enot vrtca.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be kvadrature čistilnih površin, glede na de-
janske spremembe potreb v času trajanja
pogodbe.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variantnih po-
nudb ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve:
1. 12. 2000, čas trajanja storitve 24 mese-
cev, tj. do 30. 11. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec “Mojca”, Levičnikova 11, 1000 Ljublja-
na, tajnica Močivnik-Štern Gabrijela, tel.
01/50-76-780 – po predhodni najavi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
12.000 SIT, davek je vštet v ceno. Potrdilo o
vplačilu na ŽR naročnika: 50104-603-52630,
sklic na številko 1010, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Vrtec “Mojca”, Levičnikova
11, 1000 Ljubljana, p.p. 13, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 8.30 v enoti Mojca, Levič-
nikova 11, pedagoška soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene letne
vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno
datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in te-

hničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

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):

a) cena: 60%,
b) reference: 20%,

c) normativ čistilcev: 15%,
d) druge ugodnosti: 5%.

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral najvišje
število točk.

a) Pri vrednotenju posamezne po-
nudbene cene se izračuna količnik med
najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno
veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivno-
stnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmno-
žek pa se pomoži s številom 100, da se
dobi točke.

b) Ocenjevale se bodo samo pisno
priložene reference šol in vrtcev, v katerih
ponudnik izvaja oziroma je izvajal v obdobju
1997–2000 kompletno čiščenje (redno in
občasno čiščenje – impregnacije, čiščenje
oken...). Za vsako referenco z vrednostjo
nad 10,000.000 SIT, ponudnik prejme 5
točk. Največ točk, ki jih ponudnik lahko prej-
me je 20 točk.

c) Ponudnik prejme:
– za 1 zaposlenega na čistilno površi-

no večjo od 1000 m2 – 0 točk,
– za 1 zaposlenega na čistilno površi-

no od 800–1000 m2 – 5 točk,
– za 1 zaposlenega na čistilno površi-

no od 650–800 m2 – 10 točk,
– za 1 zaposlenega na čistilno površi-

no manjšo do 650 m2 – 15 točk.
d) Vrednotijo se vrednosti storitev, ki

niso zajete v rednem in občasnem čišče-
nju ter jih vrtec pri svojem poslovanju lahko
koristi:

– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo nad 1,000.000 SIT – 5 točk,

– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 800.000 SIT do 1,000.000
SIT – 4 točke,

– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 600.000 SIT do 800.000
SIT – 3 točke,

– druge ugodnosti z ocenjeno letno
vrednostjo od 400.000 SIT do 600.000
SIT – 2 točki,

– druge ugodnosti z ocenjeno vre-
dnostjo od 200.000 SIT do 400.000 SIT –
1 točka.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu lahko ponudniki
dobijo telefonsko na naslovu naročnika: Vr-
tec “Mojca”, Levičnikova 11, Ljubljana, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 8.
in 9. uro, do pet dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb. Kontaktna oseba: ravnate-
ljica Mojca Suhar, tel. 50-76-189.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis brez omejitev za redno čiščenje pro-
storov Vrtca “Mojca”, Ljubljana, Levičnikova
11“. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 30. 11.
2000.

19., 20.
Vrtec Mojca, Ljubljana

Ob-37160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta Svobode 13,
4260 Bled, faks 04/574-12-43.

2. Javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prostorsko ureditveni po-
goji za območje planske celote Bled,
6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Bled.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: urbanist.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na
razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe iz
Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega
odstavka 69. člena zakona o urejanju nase-
lij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS,
št. 18/84 in dalje).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudba mora vsebovati:

– firmo, oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji za opravljanje de-

javnosti, v katero spadajo razpisana dela;
– podrobnejšo vsebino in obseg del;
– seznam odgovornih delavcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja,
ostali sodelavci, zunanji sodelavci;

– reference ponudnika, odgovornega
vodja projekta in ostalih sodelavcev;

– roke izdelave naloge;
– ceno in način plačila;
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika;
– datum, do katerega velja ponudba.
7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izdelavo osnut-
ka predloga odloka je 3 mesece od podpi-
sa pogodbe, oziroma 6 mesecev za pripra-
vo odloka o PUP Bled.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled,
e – mail: Irena.Rus@Bled.si

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 10.
delovni dan po tej objavi.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 14. delovni
dan po tej objavi.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo
podpisane  in  pravilno  opremljene  po-
nudbe z vso dokumentacijo v zapečateni
kuverti z oznako “Ponudba za izdelavo
Prostorsko  ureditvenih  pogojev  za  ob-
močje planske celote Bled“, Ne odpiraj,
javni razpis – oddati v sprejemni pisarni
Občine Bled. Ponudbe poslane po pošti
morajo biti naslovljeno priporočeno na na-
slov: Občina Bled, Cesta Svobode 13,
4260 Bled.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 20. delovni dan po tej objavi, ob
12. uri, v prostorih Občine Bled.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15., 16., 17., 18., 19., 20.
Občina Bled
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 227/2000 Ob-36794
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojnovar-

stvena organizacija Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edino merilo je bila najugodnejša
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: z edinim ponudnikom Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Na-
klo, se sklene neposredna pogodba o do-
bavi naslednjega blaga, in sicer po navede-
nih ponujenih cenah:

Sklop št. Pogodbena
vrednost – v SIT

3. Ribe – zamrznjene 102.465
5. Zamrznjena in konzervirana

zelenjava in sadje
3.) kompoti 70.506

6. Sadni sokovi in sirupi
2.) sirupi 102.000

7. Kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi
5.) ostali pekovski izdelki 80.893

8. Ostalo prehrambeno blago
1.) začimbe 19.736
3.) 119.361
5.) olje 393.188
6.) sladkor 200.503
7.) marmelada 44.782
8.) margarina 50.106
9.) med 24.693
17.) oreščki 12.323
18.) suho sadje 43.702
20.) čaji 185.994
21.) ostalo 373.703

6. (a) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Ko-
roška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice,
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: razvidno iz tč. 5.

7. Pogodbena vrednost: razvidno iz
tč. 5.

8.
9. Število prejetih ponudb: prispela je

samo ena ustrezna ponudba.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ker
gre za ponovljen javni razpis in ker je edina
ponudba ustrezna, je naročnik na podlagi
3. odstavka 34. člena ZJN oddal javno na-
ročilo z neposredno pogodbo edinemu po-
nudniku.

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. 79 z dne 8. 9. 2000.

Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice

Št. 24/2-2000 Ob-36699
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilsko re-

ševalna služba Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kakovost, funkcionalnost in lastnosti

opreme – 50% delež,
– cena – 40% delež,
– reference – 10% delež.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94, 1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: specialno tovorno vozilo
GTV 4000 1+2 (oznaka po slovenski ti-
pizaciji tč. 3.9.8.).

7. Pogodbena vrednost: 16,796.467
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 16,796.467
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,925.827,20 SIT, 16,796.467 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34221.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 402-1/2000-1 Ob-36700
1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-

cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, 2000
Maribor, faks 02/252-30-54.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): državna revizijska komisija za re-
vizijo postopkov oddaje javnih naročil je s
sklepom št. 018-150/00-22-1168 z dne
15. 9. 2000 ugodila zahtevi enega od po-
nudnikov in v celoti razveljavila postopek
oddaje javnega naročila za nabavo in name-
stitev strojne opreme in licenčne program-
ske opreme (Ur. l. RS, št. 57 z dne 23. 6.
2000, Ob-30702). Javni razpis bo ponov-
ljen.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 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-30702.

Center za socialno delo Maribor

Ob-36720
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana Polje.

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): ponudbi med seboj nista bili pri-
merljivi, saj je ena od ponudb ponujala več
kot je bilo zahtevano s strani naročnika, za-
to je naročnik sklenil ponoviti javni razpis.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,120.253 SIT, 9,854.390 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31586.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-36760
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 30,
2310 Slovenska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika: 10%,
– garancijski rok in servisiranje: 30%,
– dobavni rok: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Proavto, d.o.o., Podjetje za
inženiring, predelavo in dodelavo vozil Ko-
per, Ul. 15. maja 6, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sanitetno reševalno vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 10,930.329,69

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,115.773,02 SIT, 10,930.329,69
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32894.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-36829
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54,
Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
38, Slovenska Bistrica.
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6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava letev za zapornice.

7. Pogodbena vrednost: 4,493.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,700.000 SIT, 3,973.500 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-33407.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Ob-36912
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-

štitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za blago.

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izpolnje-

vanje splošnih in posebnih pogojev ter naj-
nižja cena:

– cena 100%.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: vozilo kombi – Furgon.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Javni razpis ni uspel, ker ponudbe

nista predložila vsaj dva ponudnika.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 79, z
dne 8. 9. 2000.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 220-0003/00 Ob-36929
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nobeden od ponudnikov ni podal
ponudbe, ki bi ustrezala pogojem razpisne
dokumentacije št. 220-0003/00 z dne 14.
7. 2000.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: strojna in programska opre-
ma za zrakoplovne stacionarne teleko-
munikacije - AMHS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 199,920.000 SIT (=961.639 EUR);
277.059 EUR.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32533 in Ob-32534 in popravek 28. 7.
2000, Uradni list št. 66-67, Ob-33123.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-36930
1. Contracting Authority (name, head of-

fice): Republic of Slovenia, Ministry of Tran-
sport and Communications, Civil Aviation
Authority of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljublja-
na, Slovenia.

2. Method of selection of the most favo-
urable bidder (3rd Article of the Public Pro-
curement Law): public invitation of tenders
for the selection of supplier without restricti-
ons.

3. Date of a decision about the selecti-
on: 5th October 2000.

4. Criteria used in assessing bids and in
selecting the most favourable bid; in cases
the selection is not made, the employer
states the reasons for such decision: the
bids submitted do not meet the require-
ments of the Tender documentation No.
220-0003/00 on 14th July 2000.

5.
6. (a) Place of delivery: Ljubljana.
(b) Types and quantities of goods to be

supplied: Hardware and Software for Ae-
ronautical Message Handling System
(AMHS).

7., 8.
9. Number of the arrived bids: 6.
10. Value of the highest and the lowest

bid: 199,920.000 SIT (=961.639 EUR);
277.059 EUR.

11., 12.
13. Date and number of notification of

public invitation in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia: 21st July 2000, Offici-
al Gazette of the Republic of Slovenia No.
65, Ob-32533 and Ob-32534 and correc-
tion in the Official Gazette of the Republic
of Slovenia, No. 66-67, on 28th July 2000,
Ob-33123.

Ministry of Transport and
Communication

Civil Aviation Authority of RS

Ob-36944
1. Naročnik ,poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 011,1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): konkurenčnost cen, kvaliteta bla-
ga, reference, plačilni rok.

5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Horizont, d.o.o. Vodovodna
30c, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave:
– Ljubljana 200 ton,
– Jesenice 200 ton.
(b)Vrsta in količina blaga,ki ga je potre-

bno dobaviti: 400 ton rjavega premoga.
7. Pogodbena vrednost: 9,342.352 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,601.740 SIT, 9,342.352 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32069.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-36948
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Riharda

Jakopiča, Derčeva 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. točke
javnega razpisa Ob-34961 in 10. točke na-
vodil za izdelavo ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Pe-
čjak Škofljica, Klasje Celje, Peks Škofja Lo-
ka, Žito Ljubljana,

B) mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne Ljubljana, Agroind Vipava, Vipava,

C) meso in mesni izdelki: Pomurka Trgo-
vina Murska Sobota, Osnova Trzin, PS Mer-
cator Ljubljana,

D) slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna
Pečjak Škofljica, Zmajčkov butik Ljubljana,
Žito Ljubljana,

E) zamrznjeni in konzervirani izdelki:
Osnova Trzin, PS Mercator Ljubljana,

F) sadni sokovi: Fructal Ajdovščina, Nek-
tar Ljubljana, Erfa Dob,

G) sveže sadje in zelenjava: Citrus Ljub-
ljana, PS Mercator Ljubljana,

H) konzervirano in sušeno sadje: PS
Mercator Ljubljana,

I) ostalo prehransko blago: Osnova Tr-
zin, Impuls Domžale, PS Mercator.

6. (a) Kraj dobave: Derčeva 1, Ljublja-
na.

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

7. Pogodbena vrednost: 18,450.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kruh in pekovsko pecivo: 7,399.300

SIT, 2,638.347 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,699.170

SIT, 1,714.156,70 SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,804.220 SIT,

1,303.190 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi:

4,722.340 SIT, 1,987.350 SIT,
– zamrznjeni in konzervirani izdelki:

235.500 SIT, 187.833,60 SIT,
– sadni sokovi: 6,713.500 SIT,

3,516.860 SIT,
– sveže sadje in zelenjava: 1,031.390

SIT, 747.300 SIT,
– konzervirano in sušeno sadje:

94.673,45 SIT, 55.250,25 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

846.887,40 SIT, 585.182,80 SIT.
11., 12., 13.

Osnovna šola Riharda Jakopiča,
Ljubljana

Ob-36949
1. Naročnik, poštni naslov: Snaga, javno

podjetje, d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena ter njih ponderji:

Merilo Ponder

Izpolnjevanje tehničnih zahtev
in usklajenost z obstoječim voznim
parkom 30

Servis 20

Reference 15

Cena 10

Garancija 10

Plačilni pogoji 5

Dobavni rok 5

Druge 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:

JN 1.1: šasija ca. 18 ton/4x4:
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Le-

nart (IVECO MP 190E31W),
JN 1.2: šasija ca. 18 ton/4x4:
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Le-

nart (IVECO MP 190E31W),
JN 1.3: šasija min 25 ton/6x2:
Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Le-

nart (IVECO MH 260E35Y/P),
JN 1.4: šasija min. 25 ton/6x4:
Autocommerce, d.o.o., Ptujska c. 132,

2000 Maribor (MB ACTROS 2635),
JN 2.1: smetarska nadgradnja za 18

ton/4x4:
Atrik, d.o.o., Litijska c. 261, 1261 Ljub-

ljana-Dobrunje (ATRIK R3PLŠ-15 m3),
JN 2.2: smetarska nadgradnja za 18

ton/4x4:
Just, d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče (STUMMER MEDIUM-16 m3),
JN 2.3: navlečni prekucnik z dvigalom

za min. 25 ton/6x2:
Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Le-

nart (PALIFT PLT 18 + EPSILON E125ZA),
JN 2.4: navlečni prekucnik za min. 25

ton/6x4:
Autocommerce, d.o.o., Ptujska c. 132,

2000 Maribor (PALIFT PLT 18).
6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco.

naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: šasije in nadgradnje za ko-
munalna vozila.

7. Pogodbena vrednost:
JN 1.1: 14,906.396 SIT
JN 1.2: 14,906.396 SIT
JN 1.3: 15,618.642 SIT
JN 1.4: 16,388.998 SIT
JN 2.1: 14,575.341 SIT
JN 2.2: 16,558.300 SIT
JN 2.3: 12,407.535 SIT
JN 2.4: 5,413.905 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na razpis so

prispele ponudbe 8 ponudnikov, ki so vse-

bovale eno ali več javnih naročil, in sicer je
bilo skupno ponujenih:

JN 1.1: 10 ponudb od 5 ponudnikov,
JN 1.2: 10 ponudb od 5 ponudnikov,
JN 1.3: 3 ponudbe od 3 ponudnikov,
JN 1.4: 3 ponudbe od 3 ponudnikov,
JN 2.1: 14 ponudb od 7 ponudnikov,
JN 2.2: 14 ponudb od 7 ponudnikov,
JN 2.3: 6 ponudb od 5 ponudnikov,
JN 2.4: 6 ponudb od 5 ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
JN 1.1: 15,129.882 SIT; 13,163.924

SIT,
JN 1.2: 15,129.882 SIT; 13,163.924

SIT,
JN 1.3: 17,819.893 SIT; 14,601.145

SIT,
JN 1.4: 17,766.938 SIT; 15,491.459

SIT,
JN 2.1: 16,814.700 SIT; 14,124.386

SIT,
JN 2.2: 16,814.700 SIT; 14,124.386

SIT,
JN 2.3: 13,194.234 SIT; 10,304.100

SIT,
JN 2.4: 5,757.173 SIT; 4,280.000 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-33716.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 3091/00 Ob-37029
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: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega izvajalca montaže,
– reference proizvajalca razpisanega op-

tičnega kabla in opreme, ki se že uporablja
v elektrogospodarskih podjetjih v Sloveniji,

– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana (v konzorciju z Elektroservi-
si, d.d., Ljubljana).

6. (a) Kraj dobave: DV 2 x 110 kV Beri-
čevo – Polje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in zamenjava stre-
lovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 2 x 110 kV Beričevo–
Polje.

7. Pogodbena vrednost: 30,571.078
SIT (brez DDV), s proizvajalcem NK Net-
works.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,574.413,40 SIT (brez DDV),
30,571.078 SIT (brez DDV).

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3092/00 Ob-37030
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: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega izvajalca montaže,
– reference proizvajalca razpisanega op-

tičnega kabla in opreme, ki se že uporablja
v elektrogospodarskih podjetjih v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, (v konzorciju z Elektroservi-
si, d.d., Ljubljana).

6. (a) Kraj dobave: DV 2 x 110 kV Osoj-
nik – Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in zamenjava stre-
lovodne vrvi z OPGW optičnim kablom
na daljnovodu DV 2 x 110 kV Osojnik–
Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 40,695.634
SIT (brez DDV), s proizvajalcem NK Net-
works.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,444.016,30 SIT (brez DDV),
40,695.634 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-37033
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, SI-1511 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: SDH sistemi prenosa regio-
nalnega pomena v letu 2000 – Sistemi
prenosa v zančni konfiguraciji
(SDH/ADM).

6. Pogodbena vrednost: 141,238.151,18
SIT (z DDV).
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7.
8. Število prejetih ponudb: 5.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

258,258.222,12 SIT; 141,238.153,16
SIT.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29527.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 11/2-75/2000 Ob-37034
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop A. – ne izbere se noben ponu-
dnik,

– sklop B. – Siemens, d.o.o., Dunajska
22, SI-1511 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: SDH sistemi prenosa sku-
pnega pomena v letu 2000:

A. – digitalni prevezovalniki (Crosscon-
nect),

B. – sistemi prenosa v zančni konfigura-
ciji (SDH/ADM).

7. Pogodbena vrednost:
sklop B. – 92,675.322,96 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop B. –109,398.116,52 SIT;
89,488.477,20 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29526.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 0512/3-308/108-00 Ob-37109
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
9. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis sta prispeli 2 ve-
ljavni (pravočasni in pravilno opremljeni) po-
nudbi, od katerih je bila na javnem odpira-
nju ponudb zaradi nepopolnosti ena ponud-
ba izločena. Ker po pregledu ponudb nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudni-
kov, javni razpis v skladu z 41. členom za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97
– v nadaljevanju ZJN) ni uspel in se v skladu
z istim členom ZJN ponovi.

5.
6. (a), (b)
7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 2 veljavni, od
tega 1 nepopolna.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35689.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Ob-37083

V objavi glavnih podatkov o izidu javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje gradbeno, obrtniških in instalacij-
skih del z zunanjo ureditvijo za novogradnjo
Gimnazije Litija, ki je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000,
Ob-34564, se kot naročnik poleg RS, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, navede tudi Občina Litija,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-36698
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Kranj, Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kot merila za izbiro so se upošte-
vali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (pon-
der 10), reference (ponder 10), pogoji iz-
vedbe (ponder 30), garancija (ponder 5) in
ostale ugodnosti (ponder 5). Vsako merilo
je bilo ocenjeno z oceno od 0 do 10, na
podlagi primerjave vseh prispelih ponudb.
Ocene se lahko tudi ponavljajo, kolikor je
ponujen element med različnimi ponudniki
enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HIS, d.o.o., Vodovodna 97,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– fekalna in meteorna kanalizacija na
Jelenčevi in Zadružnici ulici v Kranju,

– fekalna kanalizacija premera 250
mm – 242 m,

– fekalna kanalizacija premera 300
mm – 405 m,

– fekalna kanalizacija premera 400
mm – 84 m,

– fekalna kanalizacija premera 160
mm (hišni priključki v cestnem telesu) –
45 m, 14 kom.,

– meteorna kanalizacija premera
500 mm – 256 m,

– meteorna kanalizacija premera
630 m – 277 m.

7. Pogodbena vrednost: 57,228.274 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,498.787 SIT, 55,100.362 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32462.

Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o.

Št. 2811/2000 Ob-36713
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pet-
rovci.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijski ro-
ki, plačilni pogoji in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Mura, Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja javnega vo-
dovoda na območju k.o. G. Petrovci, k.o.
Peskovci, delno k.o. Šulinci in delno k.o.
Adrijanci.

7. Pogodbena vrednost: 135,463.919,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 136,825.740,66 SIT, 135,463.919,54
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-33901.

Občina Gornji Petrovci

Št. 344-05-0003/99 Ob-36715
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Maj-

šperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.o.o., Svržnja-
kova 13, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
ne ceste Stoperce–Gnani vrh.

7. Pogodbena vrednost: 38,999.643 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,538.984,88 SIT, 38,999.643 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000.

Občina Majšperk
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Št. 352-07/98-03/05 Ob-36716
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Maj-

šperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIC Gradnje, d.o.o., Sv. Flo-
rijan 120, 3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova mrliške veži-
ce na Ptujski Gori.

7. Pogodbena vrednost: 15,232.061,88
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,232.061,88 SIT, 13,182.871,17
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Občina Majšperk

Št. 352-05-0001/99 Ob-36718
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Maj-

šperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 23. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bovir, d.o.o., Plač 16, 2201
Zg. Kungota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in inštala-
cijska dela pri gradnji vodovodnega si-
stema Občine Majšperk.

7. Pogodbena vrednost: 266,753.197,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 282,229.830 SIT, 250,657.573 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

Občina Majšperk

Ob-36773
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference že opravljenih
del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alea group, d.o.o., Glavni
trg 12, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda

in kanalizacije Hrvatini–Norbedi, KS Hr-
vatini.

7. Pogodbena vrednost: 97,456.466
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
28,619.498,66 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 106,188.193,05 SIT, 97,456.466,42
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000.

Rižanski vodovod Koper

Št. 2.1.2.4552 Ob-36775
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnični del (utež 50%):

– ustrezna tehnologija, terminski plan,
zagotavljanje kvalitete: 50 točk,

– izobrazbena struktura predvidene-
ga kadra: 10 točk,

– splošne delovne izkušnje ponudni-
ka: 10 točk,

– reference na podobnih objektih: 30
točk;

– finančni del (utež 50%):
– višina ponudbene cene v primerjavi

s ponudbeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dela ne bodo oddana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: sanacija mostu na
progi Pragersko–Središče v km 34+573
v km 578+420 in km 579+942 na progi
Ljubljana–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: ni.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,818.200 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
novljeni javni razpis.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 1/00 Ob-36785
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

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): cena, kadrovska zasedba, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d., Par-
mova 53, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: pokritje Drsališča Za-
log, Hladilniška 36, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
209,349.481,46 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

221,224.932,40 SIT, 208,548.638 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000.

Mestna občina Ljubljana

Ob-36779
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša ponudba glede na
razpisana merila:

1. ponudbena cena 60%,
2. referenčni objekti 10%
3. rok izvedbe 20%,
4. usposobljenost ponudnika 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste – Kanalizacija Celje,
d.d., Lava 9, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: obnova Bežigrajske ceste v Ce-
lju od P19 do P22.

7. Pogodbena vrednost: 19,476.677,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,848.214,60 SIT, 19,476.677,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000, št.
331-00, Ob-34109.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

in
Navor, d.o.o. Celje

Št. 011-04-6/00 Ob-36867
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VOC d.d. Celje, Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev avtobusne-
ga postajališča Soteska pri Mozirju.

7. Pogodbena vrednost: 15,126.156
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,352.954,50 SIT, 15,126.156 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-34048.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36868
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova Prihova od
km 7+860 do km 9+502 I.faza.

7. Pogodbena vrednost: 126,393.492
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,968.114,25 SIT, 126,393.492,16
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33694.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36870
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela čez
Tolstovrščanko v Srednjem Doliču.

7. Pogodbena vrednost: 69,949.799
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,926.180 SIT, 69,949.799 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33695.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36872
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodilni partner: CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje in partner PUH
d.d. Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-428 odsek 1249 Ljubno – Luče od
km 9+500 do km 1+815.

7. Pogodbena vrednost: 308,227.153
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 384,938.791 SIT, 308,227.153 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-32143.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36874
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-680 odsek 1224 Jurklošter – Dežno
od km 4+850.

7. Pogodbena vrednost: 101,745.971
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,650.255 SIT, 101,745.971 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-32144.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36875
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja nadomestne-
ga mostu čez Dravinjo pri Mlačah (Zbe-
lovo) in rekonstrukcija ceste R3-687 od-
sek 7207 v km 13.300.

7. Pogodbena vrednost: 252,133.564
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 262,547.394 SIT, 252,133.564 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-33375.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36883

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: JVGP Kranj d.d., Mirka Va-
dnova 5, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja propusta čez
potok v Laškem Rovtu pri Bohinjski
Bistrici.

7. Pogodbena vrednost: 31,657.946
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,981.969,92 SIT, 31,657.946 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34319.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36885

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rekon d.o.o., Vir pri Stični.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-407 odsek 1144 Brebovnica – Luči-
ne od km 5.220 do 7.900.

7. Pogodbena vrednost: 209,471.942
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 226,988.730,74 SIT, 208,414.143
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32599.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00 Ob-36887
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM d.d.,
Dravograd.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija usada na
cesti R3-704 odsek 1353 Radlje - Ribni-
ca.

7. Pogodbena vrednost: 14,069.482
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,090.894 SIT, 13,962.384,85 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32593.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36889
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vialit-Asphalt d.o.o. Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev R2-412
odsek 1454 Naklo-Kranj-Jeprca.

7. Pogodbena vrednost: 70,059.933
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102,693.402,27 SIT, 70,059.932,67
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32154.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36891
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu Marko
na cesti R1 Trbovlje-Marko.

7. Pogodbena vrednost: 54,440.914
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,264.365,18 SIT, 54,440.914 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-32160.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36893
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-935/9042 Fram (šola) Planica.

7. Pogodbena vrednost: 63,220.053
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,971.533,84 SIT, 63,220.053 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-32162.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36896
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-935/9042 Greif - Fram (šola).

7. Pogodbena vrednost: 45,843.560
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,501.584,30 SIT, 45,843.560 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-32161.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36897
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MAP Trade d.o.o., Sloven-
ska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Soro v Prapretnem na cesti R2-403 od-
sek 1076 v km 9.450.

7. Pogodbena vrednost: 59,583.732
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,617.795,65 SIT, 59,583.732 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32590.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36899
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana, Šmar-
tinska 134 a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova mostu čez
Mirno v Mirni in izgradnja nove brvi za
pešce na cesti R1-215 odsek 1162.

7. Pogodbena vrednost: 99,446.375
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,819.120,80 SIT, 99,446.375 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-33377.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36900
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis NG Maribor, Lavriče-
va 3, 2000 Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
RT-929 odsek 1332 Belevue.

7. Pogodbena vrednost: 58,011.607
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,543.987 SIT, 58,011.607 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32598.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36901
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis NG Maribor, Lavriče-
va 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja mostu čez
rokav Mure v Razkrižju in rekonstrukcija
ceste R3-726.

7. Pogodbena vrednost: 157,469.819
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 167,224.090 SIT, 157,469.819 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32595.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36902
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4.
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: obvoznica Radlje I.
faza.

7. Pogodbena vrednost: 101,536.820
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 197,465.303,75 SIT, 101,536.820
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-33378.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36903
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4.
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: modernizacija ceste
Movraž-Rakitovec.

7. Pogodbena vrednost: 111,191.925
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,304.775,47 SIT, 111,191.925
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-33378.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36905
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R1-229 Lenart (Ptujska cesta).

7. Pogodbena vrednost: 46,897.293
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,822.219,09 SIT, 46,897.293 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32596.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36906
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacije RT
935-9042 Frajham-Zarja.

7. Pogodbena vrednost: 68,782.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 81,560.836 SIT, 59,214.196 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 31 z dne 7. 4. 2000, Ob-25025.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36866
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Je-
zerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ceste RT-905
Gorje- Krnica – Mrzli Studenec.

7. Pogodbena vrednost: 82,343.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,441.582,06 SIT, 82,343.300 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-33379.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36869
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper d.d.,
Ulica 14.maja 15.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na področju CP Koper.

7. Pogodbena vrednost: 45,482.396
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,388.945 SIT, 44,959.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33690.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36871
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti G2-106 odsek 263.

7. Pogodbena vrednost: 35,410.849
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,300.652 SIT, 35,420.849,28 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33689.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36873
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradnje Kranj d.d., 4000
Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija usadov na
cesti RT 905 odsek 1096.

7. Pogodbena vrednost: 26,567.787
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,487.820,03 SIT, 26,567.787 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-33380.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36876
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev na cesti
R1-221 odsek 1222 Dol-Marno.

7. Pogodbena vrednost: 54,312.880
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,908.623 SIT, 54,312.880 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-33371.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36877
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križi-
šča Šentjakob-Dolsko (Senožeti).

7. Pogodbena vrednost: 68,527.955
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,411.479,06 SIT, 69,772.254,07
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-32141.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36878
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica d.d.,
Trg Svobode 9, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R3-651 Trebnje (Trimo).

7. Pogodbena vrednost: 93,595.216
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,096.574 SIT, 93,986.744 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32588.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36879
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.

4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina, Vi-
pavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zidu na cesti
Ribnica Prem.

7. Pogodbena vrednost: 67,080.676
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,145.430,18 SIT, 67,080.676 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32601.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36880
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina, Vi-
pavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu Mrz-
ljak v Dolenjem, izgradnja priključnih
cest in zidov.

7. Pogodbena vrednost: 74,081.160
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,241.225 SIT, 74,081.160 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32586.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36881
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Zasavje, Trbovlje d.d.,
Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin na
M10 – 9 odsek 1183 Zagorje - Renke.

7. Pogodbena vrednost: 32,070.036
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,987.860,32 SIT, 32,070.036 SIT.
11., 12.



Stran 8768 / Št. 94 / 13. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32159.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36882
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje Ajdovščina d.d., Vi-
pavska c. 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: propust čez Zgošo v
Begunjah (Zgoša) na cesti R3-638 od-
sek 1132.

7. Pogodbena vrednost: 56,023.532
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,806.336 SIT, 56,083.032,45 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-32155.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36884
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodilni partner: Cestno po-
djetje Koper in partner: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-625 odsek 1061 Sv. Anton-Dvori.

7. Pogodbena vrednost: 406,328.543
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 427,875.180 SIT, 406,328.543 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-32159.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36886
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slemenšek Marjan s.p. Lam-
preče 7, Črna na Koroškem.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev izogibališča
za tovorna vozila na državni cesti G4
odsek 1259.

7. Pogodbena vrednost: 40,718.030
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,976.000 SIT, 40,718.030 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-34046.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36888
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti H1 Dobruška vas – Sme-
dnik - Drnovo.

7. Pogodbena vrednost: 48,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58,459.940 SIT, 55,668.200 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-34046.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36890
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-430/274 Hoče – Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 39,401.882
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 43,281.147,87 SIT, 39,871.024 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34326.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36892
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti G10 odsek 294 (Domža-
le-Trzin).

7. Pogodbena vrednost: 32,819.129
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,409.786 SIT, 32,819.129 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-34046.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36894
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gori-
ca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti G 103 odsek 1009.

7. Pogodbena vrednost: 51,468.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,766.249 SIT, 51,468.300 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-34047.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36895
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ELSA Gornja Radgona
d.o.o., Gornja Radgona.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
cestne razsvetljave in svetlobno signal-
nih naprav na območju CP Murske So-
bote.

7. Pogodbena vrednost: 36,808.842
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,069.544 SIT, 36,808.842 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32597.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-36898
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zveze–
Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.do., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-419 odsek 1204 Novo mesto-Šen-
tjernej.

7. Pogodbena vrednost: 82,449.924
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,398.653 SIT, 82,449.924 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-33378.

Direkcija RS za ceste

Št. 1089/00-47/03 Ob-36913
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, reference pri izvajanju takih ali
podobnih del, garancija izvedenih del in za-
varovanje garancije ponudbe in izvajanja del,
ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje Kranj, Struževo 3
b, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija bazena v OŠ
Jakoba Aljaža.

7. Pogodbena vrednost: 29,688.193
SIT.

8. 
9. Število prispelih ponudb: 4.
10.   Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,020.273 SIT, 29,688.193 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 79, z dne 8. 9.
2000.

Mestna občina Kranj

Št. 2.-5951/00 Ob-36925
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Center za nepremičnine,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik ima zelo dobre
splošne reference, največ referenc na Slo-
venskih železnicah, najkrajši rok dokonča-
nja del ter ugodno ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komin Inženiring, d.o.o.,
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela. Obseg: 1700 m2.
Lokacija: Kolodvorska 11, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 212,665.727
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 270,203.909,71 SIT, 201,784.258,74
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32890.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 61/00 Ob-36952
1. Naročnik, poštni naslov: Narodni mu-

zej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, splo-
šni garancijski rok za izvedena dela, druge
ugodnosti, ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Givo, d.o.o., Dvorec Sela,
Zaloška 69, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zaščitne
konstrukcije zunanjega lapidarija, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 93,981.063,25
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 115,430.000 SIT, 93,981.063,25 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34275.

Narodni muzej Slovenije

Št. 110-1/00 Ob-37021
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: 4. 10. 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: Ginex International, Mizar-
ska 27, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Co-
getinci – Vučja vas; izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za AC Cogetinci – Vučja
vas.

7. Pogodbena vrednost:
248,364.320,99 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 338,000.000 SIT in 248,364.320,99
SIT.

11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37022
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: 4. 10. 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: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfal-
tno maso na območju AC baze Sloven-
ske Konjice in AC baze Maribor.

7. Pogodbena vrednost 35,799.084,16
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,152.699 SIT, 35,799.084,16 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 4. 8. 2000 Ur. l. RS,
št. 69/2000.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37023
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 10. 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: krpanje z vročo asfal-
tno maso na območju AC baz Postojna,
Ljubljana in Hrušica.

7. Pogodbena vrednost 44,903.460 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,080.803 SIT, 44,903.460 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen dne 4. 8. 2000 Ur. l. RS,
št. 69/2000.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37024
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 s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja avtoceste Ce-
lje – Ljubljana, odsek 7 Blagovica – Šen-
tjakob, pododsek 7/1 Blagovica – Luko-
vica od km 6,260 do km 8,852, podod-
sek 7/2 Lukovica – Šentjakob od km
0,000 do km 3,600 – II in del III etape
Krtina – Lukovica (CP Kompolje) – Tra-
sa štiripasovne avtoceste in ureditev vo-
dotokov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: v skladu z
dne 5. 7. 2000 poslanimi vabili k predložitvi
ponudb za Gradnjo avtoceste Celje – Ljub-
ljana, odsek 7: Blagovica – Šentjakob, po-
dodsek 7/1: Blagovica – Lukovica od km
6,260 do km 8,852, pododsek 7/2: Lukovi-
ca – Šentjakob od km 0,000 do km 3,600 –
II. in del III. etape Krtina – Lukovica (CP
Kompolje) – Trasa štiripasovne avtoceste in
ureditev vodotokov, so na podlagi sklepov o
predhodno priznani sposobnosti, oddali po-
nudbe štirje ponudniki. Po pregledu in oceni
ponudb je bilo ugotovljeno, da so bile vse
ponudbe nepopolne. Glede na določilo pr-
vega odstavka 41. člena ZJN, DARS d.d. ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika in je po drugem in tretjem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da se javni raz-
pis ponovi pod spremenjenimi pogoji.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti. javni razpis za

ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen dne
11. 6. 1999, Ur. l. RS, št. 44-45/99.

13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37025
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: 4. 10. 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: J.V. Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina + SGP Kraški zidar,
Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Kozina – Klanec
od km 6,7 do km 11,5; tehnična baza
Kozina.

7. Pogodbena vrednost
1.185,225.786,28 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1.378,533.459,41 SIT, 1.185,225.786,28
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen dne
7. 8. 1998, Ur. l. RS, št. 56/98.

13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11/2-75/2000 Ob-37032
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 8. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana-Črnu-
če.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava razvodov
centralnega ogrevanja v tehnološkem
traktu objekta Cigaletova 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,632.365,15
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,759.984,70 SIT; 19,632.365,15
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33229.

Telekom Slovenije, d.d.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 08504/03/2000 Ob-36701
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Treb-

nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): uporabljena so bila naslednja me-
rila:

– sposobnost ponudnika za realizacijo
razpisanih del (0–30 točk),

– konkurenčnost cen (maks. 60 točk),
– druge ugodnosti ponudnika (0–5

točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: OZ Unitehna, Baragov trg 6,
Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va notranje opreme za kapelo v DSO
Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 4,762.975 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,673.253,60 SIT, 4,762.975 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000.

Občina Trebnje

Ob-36712
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Center

Vlade za informatiko, Langusova 4, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire);  pogoji in merila, navedena v
razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na
internetu na naslovu http://www.gov.si/raz-
pisi/razpisi.htm.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izvajalci posameznih izobra-
ževalnih tečajev:

ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljublja-
na,

AGORA d.o.o, Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana,

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana,
Housing Co. d.o.o., Vodovodna, 1000

Ljubljana,
IBM Slovenija d.o.o., Trg republike 3,

1000 Ljubljana,
ISA.IT d.o.o., Jamova 39, 1000 Ljublja-

na,
KOMPAS XNET d.o.o., Pražakova 4,

1000 Ljubljana,
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KOPA d.d., Kidričeva 14, 2380 Slovenj
Gradec,

MIŠKA d.o.o., Kamnogoriška 23, 1000
Ljubljana,

MUCH d.o.o., Komenskega 11, 1000
Ljubljana,

ORACLE SOFTWARE d.o.o., Dunajska
156, 1000 Ljubljana,

REPRO-MS d.o.o., Šmartinska 106,
1000 Ljubljana,

SAS Institute d.o.o., Dunajska 22, 1000
Ljubljana,

Skupina Atlantis d.o.o., Parmova 51,
1000 Ljubljana,

SPIN d.o.o., Ul. Klementa Juga 7, 5250
Solkan,

SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljub-
ljana,

KOPO d.o.o., Trg Edvarda Kardelja 3,
5000 Nova Gorica,

MARAND d.o.o., C. v mestni log 55,
1000 Ljubljana,

UNISTAR LC d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kot je
navedeno v obvestilu o izbiri, dosegljivem
na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/razpisi.htm.

7. Pogodbena vrednost: pričakovane
skupne pogodbene vrednosti v višini oce-
njene vrednosti javnega naročila.

8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: obvestilo
o izbranih izvajalcih posameznih tečajev in
druge informacije v zvezi z javnim naročilom
je mogoče dobiti na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/razpisi.htm.

12., 13.
RS Center Vlade za informatiko

Št. 2885/2000 Ob-36714
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pet-
rovci.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
d.d., Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba komasacije, k.o. Peskovci, k.o. Kri-
ževci, k.o. Stanjevci in k.o. Šulinci.

7. Pogodbena vrednost: 58,799.923
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,400.000 SIT, 58,799.923 SIT.
11., 12.

Občina Gornji Petrovci

Št. 542-1/00 Ob-36826
1. Naročniki, poštni naslov, številka tele-

faxa: Ministrstvo za okolje in prostor-Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS,
Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za zdrav-
stvo, Urad za kemikalije RS, Breg 14, Ljublja-
na, Občina Mežica, Trg osvoboditve 1, Meži-
ca, Občina Črna na Koroškem, Center 101,

Črna na Koroškem. Koordinator je Ministrstvo
za zdravstvo, Urad za kemikalije RS, Breg 14,
1000 Ljubljana, faks 01/478-62-66.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izdelavo projektne
naloge Primerjalna študija onesnaženo-
sti okolja v Zgornji Mežiški dolini med
stanji v letih 1989 in 2001.

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): glede na odločitev revizijske ko-
misije, je bil predhodno izbran izvajalec iz
izbire izključen, eden od ostalih dveh ponu-
dnikov ni izpolnjeval strokovnih zahtev, dru-
gi pa ni ustrezal cenovno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: noben ponudnik ni bil iz-
bran.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,232.333 SIT, 24,000.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave,

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti RS,

Ministrstvo za zdravstvo,
Urad za kemikalije RS,

Občina Mežica,

Občina Črna na Koroškem

Št. 2.-5951/00 Ob-36923
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju tehničnega dela
je imel izbrani izvajalec zahtevane potrebne
izkušnje in reference na podobnih objektih,
ustrezen kader za izvedbo razpisanih del,
podrobno izdelan delovni program in naj-
krajši rok izvedbe. Izvajalec ima najnižjo po-
nudbeno ceno in je po obeh kriterijih oce-
njevanja skupaj dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proplus, d.o.o., Strma ul. 8,
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va dokumentacije in izvedba razpisne-
ga postopka ter vseh ostalih aktivnosti
do podpisa izvajalske pogodbe za pro-
jekt Obnova useka Križni vrh z obnovo
proge od km 563+346 do km 564+860
na progi Zidani Most–Maribor, v skladu
s pravili FIDIC in postopki PHARE-ISPA.

7. Pogodbena vrednost: 9,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,955.943,64 SIT, 9,950.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000, Ob-
34294.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 90315-21/2000-9 Ob-36924
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: velja za vse razpisane naloge ena-
ko in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 6.1.: Geodetski zavod Sloveni-

je d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 6.2.: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 6.3.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana,

– naloga 6.4.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana,

– naloga 6.5.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
6.1. Usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN - območje 2000-29,
6.2. Usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN - območje 2000-30,
6.3. Usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN - območje 2000-31,
6.4. Usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN - območje 2000-32,
6.5. Usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN - območje 2000-33.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 6.1.: 2,482.800 SIT,
– naloga 6.2.: 1,552.500 SIT,
– naloga 6.3.: 2,496.000 SIT,
– naloga 6.4.: 2,600.000 SIT,
– naloga 6.5.: 2,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ni.

9. Število prejetih ponudb: za vse nalo-
ge sta bili prejeti po 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– naloga 6.1.: najnižja 2,482.800 SIT,
najvišja 2,790.000 SIT,

– naloga 6.2.: najnižja 1,552.500 SIT,
najvišja 1,711.320 SIT,

– naloga 6.3.: najnižja 2,496.000 SIT,
najvišja 2,720.000 SIT,

– naloga 6.4.: najnižja 2,600.000 SIT,
najvišja 2,855.000 SIT,

– naloga 6.5.: najnižja 2,100.000 SIT,
najvišja 2,290.080 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12.
Geodetska uprava

Republike Slovenije
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Št. 40002-11/00 Ob-36937

1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-
va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamezne naloge pod zap.
št. 1, 2 in 3 oddal najugodnejšim ponudni-
kom, ki so v postopku ocenjevanja dosegli
najvišje število točk, na podlagi objavljenih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno po posameznih nalogah:

1. Geološki zavod Slovenije, Dimiče-
va 14, Ljubljana,

2. GEOKO, d.o.o., Reboljeva 7, Ljub-
ljana

3. GEOKO, d.o.o., Reboljeva 7, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. raziskave mejnih vodonosnikov

med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom
na območju Republike Slovenije,

2. raziskave mejnih vodonosnikov
na območju Obrežje – Bregana,

3. študija ugotovitve resursov ter-
malnih in mineralnih voda na obmejnem
območju z Republiko Avstrijo.

7. Pogodbena vrednost:
1. 4.250.651,83 SIT,
2. 3,108.875 SIT,
3. 3,464.685 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih):

1. 813.517,95 SIT,
2. 675.612,00 SIT,
3. 736.838,00 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
1. tri ,
2. tri,
3. štiri.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 5,978.430 SIT, 4,251.651,83
SIT,

2. 4.503.317 SIT, 3,108.875 SIT,
3. 4,850.000 SIT 3,464.685 SIT.

11., 12., 13.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 407-0039/2000 Ob-36977

1. Naročnik, poštni naslov: RS Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): točkovana merila navedena v raz-

pisni dokumentaciji (reference podjetja in
kadrov – 45%, ponudbena cena – 40%,
finančna sposobnost – 15%).

Izbrani ponudnik je dosegel najvišje šte-
vilo točk, in sicer 437.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMOS inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Linhartova 13.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje svetovalnega in investitorskega in-
ženiringa za Univerzitetno športno dvo-
rano v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 27,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,400.000 SIT in 23,400.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 126/00 Ob-36984

1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolno ponudbo je predložil le
en ponudnik, zato glede na 34. 2. odstavek
ZJN javni razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 110-1/00 Ob-37020

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: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije sta izbrani ponudbi dosegli najvišje
število ponderiranih točk za posamezni
sklop.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGMAT d.d., Slovenčeva 22,
1000 Ljubljana – Sklop I Navezovalne ce-
ste na AC omrežje in Zavod za gradbeništvo,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana – Sklop II AC
odseki.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba zunanje kontrole pri gradnji AC in
navezovalnih cest na AC v Republiki Slo-
veniji za obdobje 2000 - 2004.

7. Pogodbena vrednost: 18,485.317,08
SIT – Sklop I in 69,471.983,42 SIT –
Sklop II.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11/2-75/2000 Ob-37031

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tiskarna Ljubljana, d.d., Tr-
žaška 42, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grafič-
na priprava in tisk glasila Škrjanček Te-
lekoma Slovenije, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 9,108.022 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,198.419 SIT; 9,108.022 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31479.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 961-22/00 Ob-37102

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 30. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je do-
segel najvišjo skupno oceno na podlagi vseh
meril in kriterijev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nibble, d.o.o. Kranj, Mirka
Vadnava 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va in sanacije lokalnih računalniških
omrežij na lokacijah Območnih služb in
Uradov za delo Zavoda RS za zaposlo-
vanje (za 6 opredeljenih projektov ter za
projekte, ki bodo opredeljeni pozneje in ka-
terih cena bo določena na podlagi zahteva-
nih cenikov).

7. Razpisana vrednost: 29,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba: 13,518.613,78 SIT
za opredeljene projekte ter 711.501,67 SIT
vsota vseh zahtevanih cen v ceniku, najnižja
ponudba: 10,347.645 SIT za opredeljene
projekte ter 577.685,50 SIT vsota vseh za-
htevanih cen v ceniku.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 235,13/1 Ob-36776
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 1. točka 55. in
56. člena ZJN.

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječo opre-
mo, odprtost in možnost enostavnega krmi-
ljenja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Tecmag, Inc, 6006 Bellaire Blvd,
Houston,

2. BIA, d.o.o., Teslova 30, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: raziskovalna oprema “Ra-
čunalniški del sistema za slikanje z mag-
netno resonanco in elektronika za za-
jem signala” – subvencionirana s strani
MZT v okviru paketa X. pod zap. št.
235,13/1.

7. Pogodbena vrednost: 19,782.625,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

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. 013803 Ob-36939
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. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da gre za intervencijska
dela na obnovi vodovoda po Hruševski ce-
sti, kjer bo hkrati z gradnjo plinovoda JP
Energetike, potekala tudi obnova vodovoda
JP VO-KA, kar je nujno zaradi neposredne
bližine obeh komunalnih vodov in dotraja-
nosti vodovodne cevi. JP Energetika je na

javnem razpisu za gradnjo plinovoda na sku-
pnem odseku kot najugodnejšega ponudni-
ka izbrala ponudnika Nigrad, d.o.o. Od po-
nudnika Nigrad je bila pridobljena tudi po-
nudba za intervencijsko obnovo vodovoda.
Ponudbene cene so primerljive s cenami za
zemeljska dela, za gradnjo plinovoda, zato
se predlaga, da se za obnovo vodovoda
sklene direktno pogodbo po 55. členu ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Hruševski cesti.

7. Pogodbena vrednost: 10,249.532,80
SIT (brez DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 013803 Ob-36940
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. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da gre za intervencijska
dela na obnovi vodovoda po ulici Pot do
šole, kjer bo hkrati z gradnjo plinovoda JP
Energetike, potekala tudi obnova vodovoda
JP VO-KA, kar je nujno zaradi neposredne
bližine obeh komunalnih vodov in dotraja-
nosti vodovodne cevi. JP Energetika je na
javnem razpisu za gradnjo plinovoda na sku-
pnem odseku kot najugodnejšega ponudni-
ka izbrala ponudnika Nigrad, d.o.o. Od po-
nudnika Nigrad je bila pridobljena tudi po-
nudba za intervencijsko obnovo vodovoda.
Ponudbene cene so primerljive s cenami za
zemeljska dela, za gradnjo plinovoda, zato
se predlaga, da se za obnovo vodovoda
sklene direktno pogodbo po 55. členu ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
ulici Pot do šole.

7. Pogodbena vrednost: 13,593.375,60
SIT (brez DDV)

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 6692/00 Ob-36791
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., 4000 Kranj, Mirka Vad-
nova 3a, telefaks 04/208-36-00.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po tretjem od-
stavku 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev naročila): specialna znanja obvladovanja
tehnologije za kompletno izvedbo sanacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Saning International, d.o.o,
Družba za sanacijo objektov Ul. Mirka Va-
dnova 1, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija pregrade HE
Savica.

7. Pogodbena vrednost: 17,153.800
SIT + DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-36730
1. Naročnik, poštni naslov: KS Kropa,

Kropa 3, 4245 Kropa.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri izbiri izvajalca smo upoštevali
reference ponudnikov na področju sanacije
in obnove kulturno zgodovinskih spomeni-
kov in objektov, kakor tudi strokovno mne-
nje ZVNKD Kranj o dosedanjih izkušnjah
zavoda s ponudniki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Saning International, d.o.o,
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj in podjetje
Uko Kropa, Kropa 7a, 4245 Kropa.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sa-
nacija “bajerja” (vodnega zbiralnika nekda-
nje Spodnje fužine v Kropi, ki datira v leto
1558), ki vključuje zatesnitev bajerja, sanacijo
obodnih zidov in betonskih delov zapornic ter
ureditev okolice objekta, ki med drugim vklju-
čuje tudi izdelavo in montažo roćno kovanih
ograj, mrež in drogov za razsvetljavo.

7. Pogodbena vrednost: 17,987.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,250.080 SIT, 27,010.687,50 SIT.
11.

Krajevna skupnost Kropa

Ob-36753
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 21. avgust,
2000.
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4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almy, Gloudemans, Jacobs
& Denne, Property Taxation and Asses-
sment Consultants, 225 West Washington,
Suite 2200, CHICAGO, IL, 60606 USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOF_5.1I_IND; Svetovalec za sistem ob-
davčenja in vrednotenja nepremičnin
(mednarodna objava).

7. Pogodbena vrednost: 168.640 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal v

skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj (Guidelines Selection and Em-
ployment of Consultants by World Bank Bor-
rowers, First printing January 1997, Second
printing March 1997, Third printing Sep-
tember 1997, Fourth printing July 1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 6. septem-
ber 2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Richard Allen Baldwin,
Ph.D., 14 Ashurst Lodge, Highbury Grove,
LONDON N5 1 HN, United Kingdom.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
SMA_3.1F_IND; Registracija stanovanj
(mednarodna objava).

7. Pogodbena vrednost: 60.000 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 17. april
2000

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dr. Matjaž Tratnik, Spolena-
kova 19, 2250 PTUJ, Slovenija,

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1A_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (mednarodna objava).

7. Pogodbena vrednost: 1.522.121 SIT.
8., 9., 10.

11. Postopek izbire izvajalca je potekal
v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 30. marec,
2000

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Anton Gašper Frantar, Mlin-
ska pot 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1B_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (domača objava).

7. Pogodbena vrednost: 1,525.543 SIT.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 30. marec
2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dr. Andrej Berden, Podmil-
ščakova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija-

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1B_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (domača objava).

7. Pogodbena vrednost: 1,525.543 SIT.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 30. marec
2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dr. Vesna Rijavec, Golarjeva
11, 2000 Maribor, Slovenija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1B_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (domača objava).

7. Pogodbena vrednost: 1,525.543 SIT.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 30. marec
2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: mag. Renato Vrenčur, Gun-
duličeva 18, 2000 Maribor, Slovenija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1B_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (domača objava).

7. Pogodbena vrednost: 1,525.543 SIT.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 30. marec
2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dr. Miha Juhart, Kosovelova
ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MOJ_7.1B_IND; Pravni svetovalec za pri-
pravo zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin (domača objava).

7. Pogodbena vrednost: 1,863.605 SIT.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

* * *
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska cesta 56–58, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

2. Podlaga za oddajo javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa po
zakonu o javnih naročilih: zakon o javnih
naročilih, 9. točka, prvega odstavka, 55.
člena (Uradni list RS, št. 24/97).

3. Datum podpisa pogodbe: 11. sep-
tember 2000.

4. Merila in dodelitev naročila so bila v
skladu s pravili Mednarodne banke za obno-
vo in razvoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Andrew George Richman,
Delta House, Southwood Cresent, South-
wood, Farnborough, HAMPSHIRE, GU14
0NL, United Kingdom.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
MAFF_4.1C_IND; Svetovalec za sprem-
ljanje zajema rabe kmetijskih zemljišč
(mednarodna objava).

7. Pogodbena vrednost: 67.000 USD.
8., 9., 10.
11. Postopek izbire izvajalca je potekal

v skladu s pravili Mednarodne banke za
obnovo in razvoj (Guidelines Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, First printing January 1997, Se-
cond printing March 1997, Third printing
September 1997, Fourth printing July
1998).

Geodetska uprava RS

Ob-36966
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Aneks št. 4 k pogodbi za vzdrževanje
samopostrežnih terminalov v posavski regiji
vključuje vzpostavitev in delovanje nadzor-
nega centra za celotno omrežje samo-
postrežnih terminalov v sistemu kartice
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

Aneks dodatno ureja nujna dela admi-
nistriranja in nadzora omrežja terminalov na
terenu in centralni lokaciji za zagotavljanje
dnevne operativnosti vzpostavljenega omre-
žja samopostrežnih terminalov na nacional-
nem nivoju.

3. Datum izbire: 1. avgust 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo

en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano te-
hnično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,

– da je izvajalec uspešno izvajal vzdrže-
vanje omrežja samopostrežnih terminalov v
pilotski uvedbi sistema kartice zdravstvene-
ga zavarovanja v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, SI 1511 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ad-
ministriranje in nadzor samopostrežnih
terminalov ter transakcijsko komunika-
cijskega strežnika v sistemu kartice
zdravstvenega zavarovanja.

7. Pogodbena vrednost: 56,733.696,56
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

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-36792
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Osnovna šola Naklo, Glav-
na cesta 47, 4202 Naklo, tel.
04/277-01-00, telefaks 04/277-01-33.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Naklo,
Glavna cesta 47, 4202 Naklo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,600.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,800.000 SIT,

3. perutnina in jajca v vrednosti ca.
2,330.000 SIT,

4. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 2,200.000 SIT,

5. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
2,005.000 SIT:

a) sadje in zelenjava – razna v vredno-
sti ca. 1,330.000 SIT,

b) jabolka in hruške v vrednosti ca.
305.000 SIT,

c) krompir in zelje v vrednosti ca.
370.000 SIT;

6. zamrznjena zelenjava in ribe v vred-
nosti ca. 570.000 SIT,

7. zamrznjen program in testenine v
vrednosti ca. 760.000 SIT,

8. servirne omake v vrednosti ca.
85.000 SIT,

9. slaščičarski izdelki v vrednosti ca.
910.000 SIT,

10. ostalo prehrambeno blago v vre-
dnosti ca. 3,730.000 SIT.

Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno sku-
pino ali podskupino blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
19,990.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: od 1. 1. 2001
do 31. 8. 2002.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 11. 2000.

(c) Razpisna dokumentacija je na voljo v
zavodu proti dokazilu o plačilu 11.990 SIT,
na žiro račun zavoda, št.
51500-603-34137 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 13. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Naklo, Glav-
na cesta 47, 4202 Naklo, v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg na-
slovnika na prvi strani, na zadnji strani na-
slov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka »ne odpiraj – javni razpis«.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, dne
15. 11. 2000 ob 8. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Na-
klo.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost
dobavitelja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

– pogoji iz 40. člen ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.
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10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Naklo

Ob-36856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, 4270 Jesenice, faks
04/586-16-96.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nezdravstveni potrošni ma-
terial. Okvirne količine so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo blaga po
posameznih skupinah oziroma podskupi-
nah, vendar mora ponuditi s pogoji določen
odstotek artiklov ponujene (pod)skupine in
zanje zagotavljati celotne letne razpisane ko-
ličine (glavni pogoji, točka 8).

Skupine in podskupine:
A) tekstil, delovna zaščitna oblačila in

obutev:
1. tekstilni izdelki,
2. delovno zaščitna oblačila,
3. delovna obutev;
B) pisarniški material, obrazci in tisko-

vine:
1. pisarniški material,
2. obrazci,
3. tiskovine;
C) ostali material:
1. material za čiščenje,
2. papirna konfekcija.

(c) Orientacijska vrednost celotnega na-
ročila: 36,100.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001 oziroma največ 12 mese-
cev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zdenki
Pulec, višji upravni delavki, med 8. in 13.
uro, tel. 04/586-84-86, faks
04/586-16-96, po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 27. okto-
bra 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713 099-03.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno petka,
17. novembra 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih jedil-
nice (klet upravne stavbe) Splošne bolnišni-
ce Jesenice, v petek, 24. novembra 2000
ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. potrdilo (za ponudnike s statusom
s.p. lahko izjava), da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki na dan objave
razpisa ni starejše od 30 dni (lahko kopija
originalnega dokumenta),

2. sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki na dan obja-
ve razpisa ni starejše od 30 dni, oziroma
obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrt-
ne in obrti podobne dejavnosti (lahko kopija
originalnega dokumenta),

3. dokazilo (za ponudnike s statusom
s.p. lahko izjava), da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),

4. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta) in je izdano
od DURS oziroma APP,

5. potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil bloki-
ran (velja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON 2 ali BON 3). Dokumenti na
dan objave razpisa ne smejo biti starejši od
30 dni (lahko kopija originalnega dokumen-
ta),

6. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do 31. 12. 2000,

7. izjavo, da lahko zagotovi celotne
razpisane letne količine blaga, za katerega
je ponudnik, pri čemer mora ponuditi:

– vse razpisane artikle iz skupin A ali
B oziroma izbranih podskupin,

– najmanj 50% artiklov iz skupine C
oziroma njenih izbranih podskupin,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. opis referenc z dokazili (izjave kup-
cev ali drugi ustrezni dokumenti),

10. izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok,

11. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih,

12. izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Zdenka
Pulec, višja upravna delavka, tel.
04/586-84-86, faks 04/586-16-96.

Morebitni ponudniki morajo ob zahtevi
po pošiljanju razpisne dokumentacije ali ob
njenem osebnem prevzemanju navesti, za
katere skupine oziroma podskupine razpi-
sanega blaga bodo ponudniki. Tako bodo
poleg enotne razpisne dokumentacije pre-
jeli tudi vzorce (obrazci, tiskovine ipd.), ki

sodijo le k delu razpisanega blaga in omo-
gočajo ustrezno ponudbo.

10. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena, ker to ni po-
trebno.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-36857
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, 4270 Jesenice, faks
04/586-16-96.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zdravila in medicinski pri-
pomočki. Okvirne količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo posamez-
nega zdravila oziroma medicinskega pripo-
močka (z zagotavljanjem celotne razpisane
količine) iz naslednjih skupin in podskupin:

Skupine:
A) material za nego rane,
B) material za inkontinenco,
C) ostali obvezilni material,
D) sredstva za higieno in dezinfekcijo,
E) material za vakuumski odvzem krvi,
F) infuzijski in transfuzijski sistemi,
G) intravenozne kanile,
H) elektrode,
I) RTG filmi in kemikalije,
J) rokavice,
K) ostali medicinski potrošni material,
L) diagnostična sredstva in vitro,
M) šivalni material,
N) endoproteze kolkov,
O) material za endoskopsko kirurgijo in

mehanski šiv za klasično kirurgijo,
P) osteosintetski material.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
(c) Orientacijska vrednost celotnega na-

ročila: 315,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001

do 31. 12. 2001 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zdenki
Pulec, višji upravni delavki, med 8. in 13.
uro, tel. 04/586-84-86, faks
04/586-16-96, po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 27. okto-
bra 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713 099-01.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno petka,
17. novembra 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).
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6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v jedilnici Splo-
šne bolnišnice Jesenice (upravna stavba), v
ponedeljek, 20. novembra 2000 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki na dan objave
razpisa ni starejše od 30 dni (lahko kopija
originalnega dokumenta),

2. sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki na dan obja-
ve razpisa ni starejše od 30 dni, oziroma
obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrt-
ne in obrti podobne dejavnosti (lahko kopija
originalnega dokumenta),

3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),

4. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta) in je izdano
od DURS oziroma APP,

5. potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne 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). Dokumenti na dan
objave razpisa ne smejo biti starejši od 30
dni (lahko kopija originalnega dokumenta),

6. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do 31. 12. 2000,

7. izjavo, da lahko zagotovi letne raz-
pisane količine posameznih vrst blaga, za
katere je ponudnik,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. dokazilo, da ima ustrezno in vel-
javno dovoljenje za opravljanje prometa z
zdravili,

10. opis referenc z dokazili (izjave
kupcev ali drugi ustrezni dokumenti),

11. priložen najmanj eden od ust-
reznih certifikatov za ponujene proizvode
(interni od proizvajalca ali mednarodni; po
potrebi tudi potrdilo o opravljeni analizi),

12. izjavo, da nudi najmanj 90 dnevni
plačilni rok,

13. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih,

14. izjavo, da bo štirimesečno dostav-
ljal cenike.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Helena
Vidmar, mag. pharm. spec., tel.
04/586-82-58, faks 04/586-16-96.

10. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu je bila objavljena 19. 8. 2000.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-36858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, 4270 Jesenice, faks
04/586-16-96.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no.

Okvirne količine so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo blaga po
posameznih skupinah oziroma podskupi-
nah.

Skupine:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. sveže meso in izdelki iz mesa,
III. ribe,
IV. mesni in suhomesnati izdelki,
V. jajca,
VI. olja in maščobni proizvodi,
VII. moke, testenine, zdrobi,
VIII. kruh in pekovsko pecivo,
IX. sadje, sveže,
X. zelenjava, sveža in naravno kisana,
XI. konzervirana zelenjava in sadje,
XII. zmrznjena zelenjava in sadje,
XIII. dietetični proizvodi,
XIV. brezalkoholne pijače in mineralne

vode,
XV. splošno prehrambeno blago.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
(c) Orientacijska vrednost celotnega na-

ročila: 91,565.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001

do 31. 12. 2001 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zdenki
Pulec, višji upravni delavki, med 8. in 13.
uro, tel. 04/586-84-86, faks
04/586-16-96, po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 27. okto-
bra 2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 12.000 SIT (v ceni je
vključen DDV), virmansko na žiro račun št.
51530-603-31205, sklic 713 099-02.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno petka, 17.
novembra 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih jedil-
nice Splošne bolnišnice Jesenice (klet
upravne stavbe), v sredo, 22. novembra
2000 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo

dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki na dan objave
razpisa ni starejše od 30 dni (lahko kopija
originalnega dokumenta),

2. sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki na dan obja-
ve razpisa ni starejše od 30 dni, oziroma
obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrt-
ne in obrti podobne dejavnosti (lahko kopija
originalnega dokumenta),

3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),

4. dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki na dan
objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta) in je izdano
od DURS oziroma APP,

5. potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne 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). Dokumenti na dan
objave razpisa ne smejo biti starejši od 30
dni (lahko kopija originalnega dokumenta),

6. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do 31. 12. 2000,

7. izjavo, da lahko zagotovi najmanj
20% razpisane letne količine blaga, za kate-
rega je ponudnik,

8. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. opis referenc z dokazili (izjave kup-
cev ali drugi ustrezni dokumenti),

10. izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok,

11. izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo, v
pogodbenih rokih,

12. izjavo, da bo dostavljal cenike v
zahtevani frekvenci.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Sonja
Čeferin-Tomaš, tel. 04/586-82-63, faks
04/586-16-96.

10. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena, ker to ni potre-
bno.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 40-11/00 Ob-36932
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: šivalni material in mehan-
ski šivi.
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(c) Ocenjena vrednost naročila:
92,000.000 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 15. 11. 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 Šivalni
material in mehanski šivi.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 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:
16. 11. 2000 ob 11. uri, 16. etaža Kirur-
ške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

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 cena iz ponudbe fiksna od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 14 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina blaga;

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 artikla oziroma skupine ar-
tiklov oziroma izjavo, da bo pridobil dovolje-
nje za uvoz neregistriranih artiklov;

13. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

14. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

15. 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.

V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavarova-
nja za izpolnitev obveznosti (bančna garan-
cija za resnost ponudbe in bančna garanci-
ja za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti) v skladu z 10. členom zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in 4. čle-
nom navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00) ne
zahtevajo.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-64 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 41-16/00 Ob-36942
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: instrumentarij.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 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 15. 11. 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 Instru-
mentarij.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 11. 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 16. 11. 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);
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5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

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

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

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

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja 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 cena iz ponudbe fiksna od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 30 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 vsak artikel CE certifikat;
13. da ima vsak artikel TÜV certifikat;
14. da ima garancijo za resnost po-

nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

15. 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.

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb:

– najnižja končna cena artikla – 90 točk,
– tradicija izdelave instrumentov – 2 toč-

ki,
– trajanje servisa – 3 točke,
– reference – 2 točki,
– % ponujenih artiklov – 3 točke.
Ponudniki lahko kandidirajo na posame-

zen artikel.
V primeru, da ponudnik ponudi artikle,

katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavarova-
nja za izpolnitev obveznosti (bančna garan-
cija za resnost ponudbe in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v
skladu z 10. členom zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) in 4. členom navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 43/00) ne zahtevajo.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-64 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 334 Ob-36957
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: režijski material, pisarniški
material, pralna in čistilna sredstva, ma-
terial za popravila in vzdrževanje, tek-
stilni izdelki in splošni drobni inventar.

Režijski material:
1. papirna konfekcija,
2. PVC in polietilenski program,
3. žarnice in baterijski vložki,
4. ostali režijski material.

Pisarniški material:
5. pisarniški material,
6. obrazci.

Pralna in čistilna sredstva:
7. pralna sredstva,
8. čistilna sredstva.

Material za popravila in vzdrževanje:
9. material za popravila in vzdrževa-

nje.
Tekstilni izdelki:

10. bolniško perilo,
11. delovna oblačila,
12. operacijsko perilo.

Splošni drobni inventar:
13. kuhinjski,
14. medicinski,
15. zaščitna sredstva.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
126,000.000 SIT oziroma po skupinah:

Režijski material:
1. papirna konfekcija – 10,000.000

SIT,
2. PVC in polietilenski program –

6,000.000 SIT,
3. žarnice in baterijski vložki –

2,000.000 SIT,
4. ostali režijski material – 3,000.000

SIT.
Pisarniški material:

5. pisarniški material – 10,000.000
SIT,

6. obrazci – 15,000.000 SIT.
Pralna in čistilna sredstva:

7. pralna sredstva – 15,000.000 SIT,
8. čistilna sredstva – 5,000.000 SIT.

Material za popravila in vzdrževanje:
9. material za popravila in vzdrževa-

nje – 15,000.000 SIT.
Tekstilni izdelki:

10. bolniško perilo – 20,000.000
SIT,

11. delovna oblačila – 2,500.000
SIT,

12. operacijsko perilo – 9,000.000
SIT.

Splošni drobni inventar:
13. kuhinjski – 4,000.000 SIT,
14. medicinski – 7,000.000 SIT,
15. zaščitna sredstva – 3,000.000

SIT.

3. Predvideni čas dobave: dobava se bo
vršila v času 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 Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu št. 063/481-219 in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do poteka roka za
predložitev ponudb, in sicer od ponedeljka
do petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 16. 11. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 2000
ob 9. uri, v sejni sobi kirurgije Splošne bol-
nišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentaci-
je.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33295.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 335 Ob-36958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no:

1. sadje domače in tropsko,
2. zelenjava sveža,
3. zelenjava in sadje – zmrznjeno,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. mlevski izdelki in testenine,
6. meso, ribe (sveže in zmrznjene) in

izdelki iz mesa,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. olje, kis in jajca,
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9. pijača,
10. splošno prehrambeno blago.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
200,000.000 SIT oziroma po skupinah:

1. sadje domače in tropsko –
8,000.000 SIT,

2. zelenjava sveža – 15,000.000 SIT,
3. zelenjava in sadje – zmrznjeno –

10,000.000 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo –

17,000.000 SIT,
5. mlevski izdelki in testenine –

6,000.000 SIT,
6. meso, ribe (sveže in zmrznjene) in

izdelki iz mesa – 55,000.000 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki –

33,000.000 SIT,
8. olje, kis in jajca – 6,000.000 SIT,
9. pijača – 15,000.000 SIT,
10. splošno prehrambeno blago –

35,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava se bo

vršila v času 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 Celje,
tajništvo pomočnika direktorja za finance,
Gregorčičeva 3, Celje, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu št. 063/481-219 in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do poteka roka za
predložitev ponudb, in sicer od ponedeljka
do petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 5.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 11. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod točko
4.(a).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000
ob 9.30, v sejni sobi kirurgije Splošne bol-
nišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke, takse in dru-
ge dajatve, določene z zakonom,

– ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: način izbire ponudnika: predhodno
ugotavljanje sposobnosti po 50. členu ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33293.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-36967
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Ru-
darska c. 9, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-52-500, faks 03/56-26-122.

2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

c) Navedba, kako se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo: dobavitelj se lahko pote-
guje za naročilo po skupinah (A, B, ....) ali
podskupinah (1, 2, 3, .....):

A) Sveže meso in izdelki iz mesa:
1. sveže meso,
2. izdelki iz mesa,
3. sveže ribe.

B) Mleko in mlečni izdelki.
C) Zmrznjena živila:

1. zelenjava in sadje,
2. zmrznjene ribe,
3. zmrznjena jedila.

D) Splošno prehrambeno blago:
1. žitarice in izdelki,
2. testenine,
3. sokovi,
4. vloženo sadje, zelenjava in mar-

melade,
5. priloge, omake, juhe,
6. sladkor, sladila, sladkorni izdelki,
7. začimbe,
8. čaji,
9. drugi izdelki,
10. ostala živila,
11. sveža jajca.

E) Sadje in zelenjava:
1. sveže in suho sadje,
2. sveža zelenjava.

F) Kruh in pekovsko pecivo.
Dobavitelj mora ponuditi 100 % vrst bla-

ga in količin po posamezni skupini ali pod-
skupini.

č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

A) Sveže meso, izdelki iz mesa -
12,045.000 SIT:

1. sveže meso - 8,992.000 SIT,
2. izdelki iz mesa - 3,000.000 SIT,
3. sveže ribe - 53.000 SIT.

B) Mleko in mlečni izdelki - 5,890.000
SIT.

C) Zmrznjena živila - 2,618.000 SIT:
1. zelenjava in sadje - 1,460.000 SIT,
2. zmrznjene ribe - 220.000 SIT,
3. zmrznjena jedila - 938.000 SIT.

D) Splošno prehrambeno blago -
8,377.000 SIT:

1. žitarice in izdelki - 565.000 SIT,
2. testenine - 303.000 SIT,
3. sokovi - 1,100.000 SIT,
4. vloženo sadje, zelenjava in marme-

lade - 1,071.000 SIT,
5. priloge, omake, juhe - 579.000

SIT,
6. sladkor, sladila, sladkorni izdelki -

962.000 SIT,
7. začimbe - 327.000 SIT,
8. čaji - 403.000 SIT,
9. drugi izdelki - 790.000 SIT,
10. ostala živila - 1,940.000 SIT,
11. sveža jajca - 337.000 SIT.

E) Sadje in zelenjava - 3,830.000 SIT:
1. sveže in suho sadje - 1,300.000

SIT,
2. sveža zelenjava - 2,530.000 SIT.

F) Kruh in pekovsko pecivo - 2,240.000
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 dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošne bolnišnice Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti:
do vključno 14. 11. 2000 od 10. do 12.
ure od ponedeljka do petka.

c) Znesek in način plačila razpisne doku-
mentacije: za dvig razpisne dokumentacijo
je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo ne-
gotovinsko) na ŽR 52700-603-40248 s pri-
pisom “za živila“.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 11. 2000 do
13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2000
ob 8. uri na upravi Splošne bolnišnice Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

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): glavni pogoji so:

– da ima potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni postopek ali postopek likvidaci-
je oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodi
register mora predložiti potrdilo, da ni pre-
nehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristoj-
ni davčni urad, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

– da ima potrdilo sodišča o registraciji
oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni regi-
ster mora predložiti dovoljenje davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan določen
za odpiranje ponudb);

– da ima potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na
dan določen za odpiranje ponudb);

– da ima poravnane davke in prispevke,
takse in druge dajatve, določene z zako-
nom, zapadle do dneva izdaje potrdila, ki ga
izdajata pristojni davčni urad ali carinska
uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni (na dan določen za odpiranje ponudb);

– da je predložil BON - 1 in BON - 2 ali
BON - 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne 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), čisti prihodki od
prodaje morajo biti enaki ali večji od razpi-
sane vrednosti skupine oziroma podskupi-
ne, na katero se prijavlja; potrdilo ne sme
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biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb); natančni pogoji so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije;

– da zagotavlja 100 % razpisanih vrst bla-
ga in količin skupine oziroma podskupine iz
razpisa, na katere se prijavlja;

– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostav fco Splošna bolnišnica

Trbovlje, razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa največ 24 ur ne gle-
de na dan (delavnik, praznik, nedelja, dela
prosti dan);

– da ponudnik zagotavlja nujno dostavo
blaga v roku treh ur po prejemu naročila
(velja za skupino F);

– da bo štirimesečno dostavljal predra-
čune blaga (za vse skupine oziroma pod-
skupine, razen za skupino E);

– da bo mesečno dostavljal predračune
blaga za skupino E;

– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;

– da bo sprejel vse dodatne zahteve na-
ročnika glede pogojev kvalitete izdelkov;

– da bo obveščal naročnika o akcijskih
cenah oziroma prodajah;

– da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT, če se pri-
javlja na skupine oziroma podskupine, kate-
rih skupna vrednost presega 25,000.000
SIT, veljavno do 31. 12. 2000;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti v višini 10 % pogodbene vre-
dnosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi
zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
podskupine.

10., 11.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Javni razpisi

Popravek

Št. 012-25/00 Ob-37201
V javnem razpisu Ministrstva za gospo-

darske dejavnosti za spodbujanje priprave
projektov mednarodnega sodelovanja v letu
2000, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28319, se spre-
meni prvi odstavek 4. točke javnega razpisa
tako, da se novo besedilo glasi:

4. Višina sredstev in pogoji sofinancira-
nja

Okvirna višina sredstev, ki bodo na raz-
polago za skupno financiranje projektov,
znaša 300 milijonov SIT. Sredstva so zago-
tovljena na proračunskih postavkah 8784 –
Izvajanje Strategije RS za vključitev v EU, in
7453 – Sofinanciranje ekspertiz priprave
projektov prilagajanja EU za leto 2000.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Obvestilo

Št. 663-05-548/00-048 Ob-36979
Javni razpis št. 663-05-548/00-005,

Ob-33405, za sofinanciranje razreševanja
presežnih delavcev pri delodajalcih in po-
speševanja novega zaposlovanja, ki ga je
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavilo v
Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
je zaradi porabe sredstev zaključen.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-36985
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Mini-
strstvo za promet in zveze, Direkcije Repu-
blike Slovenije za ceste

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta za objekt

»kolesarska steza Drava-Mura«
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru Phare
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Avstrija 1998, projekt št.
SL-9807.01.01. Na razpis se lahko ena-
kopravno prijavijo vse fizične in pravne ose-
be iz držav, članic Evropske unije in iz dr-
žav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo
izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izgradnja 11.860 m kolesarske steze od
mednarodnega mejnega prehoda Vič do na-
selja Trbonje.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Dela se morajo
pričeti v roku 14 dni po podpisu pogodbe
(uvedba v delo), predvideni rok dokončanja
del pa je tri mesece po uvedbi v delo, a ne
kasneje kot 30. septembra 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe: izbira izvajalca bo potekala po po-
stopku, ki ga predpisuje Priročnik za de-
centralizirani implementacijski sistem (DIS
Manual, Evropska komisija, september
1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali po-
gojem Federation Internationale des Ingeni-
eurs - Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, z
dopolnitvami v ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v posamez-
nih letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 1,400.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po

naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
70% vseh del, če nastopa samostojno ali
50% če je vodilni v konzorciju.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
odpiranje ponudb.

3. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko razpisno dokumentacijo v angleškem
jeziku pridobijo na naslovu: Vodnogospo-
darski inštitut d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115
Ljubljana, po vplačilu nevračljivega zneska
150 EUR v protivrednosti v SIT na ŽR št.
50106-601-263398 (za plačilo v tolarski
protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačilo v tuji konvertibilni valuti),
s pripisom »Za razpisno dokumentacijo »ko-
lesarska steza Drava-Mura«. Za vplačila je
merodajen prodajni menjalni tečaj Banke
Slovenije na dan objave tega razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 16. oktobra 2000 dalje.
Za vse dodatne informacije je pooblaščena
Ljiljana Smiljić, telefon: +386 1 477 53 29,
faks: +386 1 42 64 162, e-mail: Lili.Smi-
ljic@guest.arnes.si.

4. Predložitev ponudb: ponudbe v an-
gleškem jeziku morajo prispeti do 23. no-
vembra 2000 do 9. ure po lokalnem času
na naslov: Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1015 Ljubljana. Ovojnice
morajo biti zaprte in jasno označene : »Not
to be opened before the Opening Session«
in «Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem po-
nudb«. Javno odpiranje ponudb bo 23. no-
vembra 2000 ob 10. uri po lokalnem času
na naslovu: Vodnogospodarski inštitut
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, sej-
na soba. Pri odpiranju ponudb lahko sode-
luje en predstavnik ponudnika, ki se izkaže
s pisnim pooblastilom.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-36987
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slo-
venia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 55, paragraph 1, point 9 ( OG
RS 24/97) and according to Articles 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Ministry of Transport and Communications,
Roads Directorate of the Republic of Slove-
nia, announces

Invitation to Tender
for the project »Cycling Track

Drava-Mura«
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Phare 1998 CBC Programme
Slovenia-Austria, Project No.
SL-9807.01.01. Participation is open on
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equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the Phare
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender: the Invitation to
Tender is issued for the selection of the
Contractor for construction of a 11,860 m
long cycling track from the international bor-
der crossing Vič to the village Trbonje.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 14 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within the period of three months after
the issue of the Letter of Commencement
but not later than 30th September 2001.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works sho-
uld be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– Annual turnover in construction works
in each individual year for the years 1997,
1998 and 1999 should amount to or ex-
ceed EUR 1,400,000.00;

– Successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– The company has to be able to provi-
de at least 70% of the works if participating
at the tender as sole Tenderer or at least
50% if the company is a leading partner in a
Consortium/ Joint Venture.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have validity of 120 days
from the date of the opening session.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
Vodnogospodarski inštitut d.o.o., Hajdriho-
va 28c, 1015 Ljubljana, upon payment of
nonrefundable fee of EUR 150.00 equiva-
lent to the account No.
50106-601-263398 (for payments in SIT)
or to the bank account No.
50100-620-133-27620-6208/1 (for pay-
ments in foreign convertible currency), with
the notice »For tender dossier Cycling Track
Drava-Mura«. For the payments the selling
exchange rate issued by the Bank of Slove-
nia on the day of the announcement in the
OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to sub-
mit their offers. The Tender Dossiers are
available from 16th October 2000. For all

additional information please contact the
responsible person Ms. Ljiljana Smiljić by
phone: +386 1 477 53 29, fax: +386 1
42 64 162, e-mail:Lili.Smiljic@guest.ar-
nes.si.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English langu-

age shall be submitted at the latest on 23rd

November 2000 by 9:00 hrs local time to
the address: Vodnogospodarski inštitut
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana. The
sealed envelope has to be marked »Not to
be opened before the Opening Session«
and «Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb«. The opening of Tenders will be
public on the same day at 10:00 hrs local
time at the Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, Session
room. At the opening session one Tende-
rer’s Representative submitting the power
of attorney may participate.

Ministry of Transport
and Communicatios

Roads Directorate of the
Republic of Slovenia

Št. 012-00 Ob-37077
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Občina
Miklavž na Dravskem Polju

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta
Projekt odpadnih vod Maribor – glavni

kanalizacijski zbiralnik jug
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare/LSIF, v okviru progra-
ma Veliki infrastrukturni projekti, projekt št.
SL-9901.02 Na razpis se lahko enakoprav-
no prijavijo vse fizične in pravne osebe iz
držav, članic Evropske unije in iz držav, pre-
jemnic sredstev programa Phare. Tudi vgra-
jeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh
držav.

1. Predmet razpisa
Gradbišče leži v Severovzhodni Sloveni-

ji, na zahodnem bregu reke Drave, v obči-
nah Miklavž na Dravskem polju in Hoče-Sliv-
nica.

Dela obsegajo:
– izvedbo priključkov na obstoječi del

glavnega kanalizacijskega zbiralnika jug v
vaseh Rogoza in Miklavž;

– gradnjo novega kanalizacijskega zbi-
ralnika od obstoječega dela, do nove čistil-
ne naprave, ki se gradi v okviru koncesijske
pogodbe;

– priključke kanalizacije iz krajev vzdolž
poteka glavnega kanalizacijskega zbiralnika
jug;

– izgradnjo novega zadrževalnega baze-
na ob energetskem kanalu pri Miklavžu;

– izgradnjo črpalne postaje in merilne
komore pri zadrževalnem bazenu;

– izgradnjo nove merilne komore za mer-
jenje prispevka odpadne vode iz Občine
Hoče-Slivnica, pri kraju Rogoza in

– vsa spremna gradbena dela, elektro
ter strojne instalacije.

Izvajalec bo moral pripraviti izvedbene
načrte, izvesti gradbena dela, dobavo in na-
mestitev opreme ter opraviti prevzem ob-
jektov.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo sa-
mo za vsa razpisana dela v celoti. Delne
ponudbe se ne bodo upoštevale. V prime-
ru, da bo vrednost ponudb presegla razpo-
ložljiva sredstva, ima naročnik pravico, da
po lastni presoji iz razpisa izloči določena
razpisana dela. Predvideni čas začetka del
je 14 dni po vročitvi Obvestila o uvedbi v
delo, predvideni rok dokončanja del pa
380 dni, vendar ne kasneje kot do 30. 6.
2002.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Na osnovi razpisnega postopka bo skle-
njena pogodba z Občino Miklavž na Drav-
skem Polju. Izbira izvajalca bo potekala po
postopku, ki ga predpisuje Priročnik za de-
centralizirani implementacijski sistem (DIS
Manual, Evropska komisija, september
1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali po-
gojem Federation Internationale des Ingeni-
eurs – Conseils Conditions of Contract for
Design-Build and Turnkey, prva izdaja
1995.

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben opraviti
najmanj 70% razpisanih del z lastnimi sred-
stvi;

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 1997, 1998 in 1999
mora znašati najmanj 4,200.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

Vsak ponudnik mora, skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti
brez davka, v EUR.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
MR Projekt, d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, po vplačilu nevračljivega zneska
450 EUR na ŽR št.
51900-620-203-340-719106-756-89515/6,
pri LB Pomurski banki, d.d., ali v protivre-
dnosti v SIT na ŽR št. 50100-601-123312,
s pripisom “Za razpisno dokumentacijo Pro-
jekt odpadnih vod Maribor – glavni kanaliza-
cijski zbiralnik jug”. Za vplačila v SIT je me-
rodajen prodajni menjalni tečaj Banke Slo-
venije na dan objave razpisa v Uradnem
listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 16. 10. 2000 dalje. Vse
dodatne informacije posreduje svetovalni in-
ženir, kontaktna oseba Iztok Frank, telefon:
+386 1 234 00 80, faks: +386 1 234 00
87. Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek na dan, določen
v razpisni dokumnetaciji, na Občini Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Mi-
klavž na Dravskem polju.
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4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 28. 11. 2000 do 10. ure po lokal-
nem času, na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana. Ovojnice morajo biti
zaprte in jasno označene: “Do not open –
for tender Maribor Wastewater Project –
Main Sewer Collector South, No SL-99.01”
in “Ne odpiraj – ponudba na razpis Projekt
odpadnih vod Maribor – glavni kanalizacij-
ski zbiralnik jug, št. SL – 99.01”. Odpiranje
ponudb bo javno, istega dne, na istem na-
slovu, ob 11. uri po lokalnem času. Pri od-
piranju ponudb lahko sodeluje predstavnik
ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblasti-
lom.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-37081
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed the Municipality of Miklavž na
Dravskem Polju announces

Invitation to Tender for
Maribor Wastewater Project – Main

Sewer Collector South
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Large Scale Infrastructure Fa-
cility Programme. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the Phare
programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Works are located on the west bank

of Drava River within the Municipalities of
Miklavž na Dravskem polju and Hoče –
Slivnica in north-eastern Slovenia. The Main
Sewer Collector South consists of the fol-
lowing:

– connections of discharge outlets of the
existing part of the Main Collector Maribor
South in the villages Rogoza and Miklavž;

– construction of a new main sewer col-
lector from the above mentioned discharge
outlets to a new wastewater treatment plant,
which is currently being constructed in the
framework of concession;

– connections of sewers from local com-
munities along the route of the main collec-
tor sewer;

– construction of a new stormwater re-
tention tank near the Hydropower Canal at
Miklavž;

– construction of a pumping station and
an overflow chamber near the retention
tank;

– construction of a new flow measuring
chamber at the village Rogoza, to measure
total contribution of the wastewater from
the Municipality Hoče-Slivnica; and

– ancillary civil, mechanical and electri-
cal works.

The Contractor shall carry out the follow-
ing tasks: detailed design, construction and
commissioning of the above facilities.

Offers can be submitted for the whole
tender only. No partial tenders will be ac-
cepted. In the case Tenders’ values exceed
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 14 days after
issuing the Letter of Commencement and
shall be finished within 380 days, and in
any case no later than by 30th June 2002.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

Following the tendering procedure the
Contract will be concluded with the Munici-
pality Miklavž na Dravskem Polju. The pro-
cedure for contract award will follow the
Decentralised Implementation System Man-
ual (DIS Manual, European Commission,
September 1997). The conditions of the
contract will be in accordance with the Fed-
eration Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract
for Design-Build and Turnkey, First Edition
1995.

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997, 1998
and 1999 should exceed EUR 4,200.000;

– successful experience as a prime Con-
tractor in construction of at least 4 projects
of the same nature and complexity compa-
rable to the tendered works during last 3
years.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender Price tax excluded, in EUR.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
MR Projekt, d.o.o., Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, upon payment of non-refundable
fee of EUR 450 to the LB Pomurska banka,
d.d., account No
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
or in SIT to the account No.
50100-601-123312, with the notice “For
tender dossier Projekt odpadnih vod Mari-
bor – glavni kanalizacijski zbiralnik jug”. For
the payments in SIT the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the announcement in the OG RS is
relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 16th October 2000. Additional in-
formation can be obtained from the Con-
sulting Engineer, contact person Mr Iztok
Frank, phone: +386 1 234 00 80, fax:
+386 1 234 00 87. A clarification meeting
and a site visit for prospective Tenderers
will be organised at the date defined in the
Tender Documents in the Municipality
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on
28th November 2000 by 10:00 hrs local
time to the address: Republic of Slovenija,
Ministry of Environment and Spatial Plan-
ning, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. The
sealed envelope has to be marked: “Do not
open – for tender Maribor Wastewater
Project – Main Sewer Collector South, No
SL-99.01” and “Ne odpiraj – ponudba na
razpis Projekt odpadnih vod Maribor – glav-
ni kanalizacijski zbiralnik jug, št. SL –
99.01”. The opening of tenders will be pub-
lic on the same day at 11:00 hrs local time
at the same address. At the opening ses-
sion one Tenderers representative, submit-
ting the power of attorney may participate.

Municipality of Miklavž
na Dravskem Polju

Ob-37159
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi pra-
vilnika o ciljnih raziskovalnih programih za
podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98
in 34/98), ter na podlagi pravilnika o po-
stopkih za izvrševanja proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00)
objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju stanovanjske politike RS
I. Uporabniki proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izbira projekta v
okviru ciljnega raziskovalnega programa
»Stanovanje«, ki je namenjen zagotavljanju
raziskovalne strokovne podpore pri izvaja-
nju nacionalnega stanovanjskega programa
in pri vrednotenju na njem utemeljene sta-
novanjske politike.

Razpisani projekti
1. Oblikovanje in vrednotenje elementov

za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stano-
vanjskih hiš.

Okvirna vsebina
Raziskovalna naloga bi morala analizirati

veljavni sistem točkovanja stanovanj, z na-
menom ugotovitve načina prilagoditve se-
danjega sistema vrednotenja in točkovanja
stanovanj na novo modificirano metodologi-
jo vrednotenja in točkovanja stanovanj.

V okviru povprečnega števila točk za sta-
novanje po sedanjem načinu vrednotenja in
točkovanja (novo stanovanje je ovrednote-
no z okrog 360 točkami) bi bilo potrebno
izvesti ustrezno pretočkovanje posameznih
elementov tako, da bi bili poleg obstoječih
elementov točkovanja upoštevani tudi do-
datni elementi (izboljšana tehnologija grad-
nje, novi materiali, dodatna oprema stano-
vanj, novi normativi gradnje ipd.). Naročnik
naloge izrecno želi, da se poleg navedenih
elementov dodatno ovrednotiti in točkuje tu-
di zemljišče – stavbišče, ki v sedanjem pra-
vilniku ni vključeno.

Za dosego tega cilja bi bilo potrebno
obstoječi sistem točkovanja ustrezno pre-
transformirati (ustrezno zmanjšati število
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točk po posameznih sklopih točkovanja, kot
so stavbna konstrukcija, instalacije, povr-
šinska obdelava in prostori skupne rabe). Z
ohranjanjem približno enakega števila točk
za posamezno stanovanje želimo doseči,
da novi sistem vrednotenja in točkovanja ne
bi bistveno vplival na spremembe solastni-
ških deležev.

2. Sinergija sektorskih politik stanovanj-
skem področju

Okvirna vsebina
V okviru sinergije sektorskih politik in

ukrepov v zvezi s stanovanjskim področjem,
naj naloga določi kakovost stanovanjske
oskrbe in njene organiziranosti, ustreznost
razmerij med različnimi segmenti stanovanj-
ske oskrbe in socialnimi korektivi, oceni
upoštevanja ciljev regionalnega razvoja in
varstva okolja, ter oceni kakovosti stano-
vanjskega urbanizma, arhitekture in bivalne-
ga okolja.

Naloga naj opravi analizo tovrstnih siner-
gij v tujini in pri nas ter določi okvirni delo-
krog Državnega stanovanjskega sveta. Iz
ugotovitev in zaključkov naloge se pričaku-
je, da poda usmeritve za delo, s posebnim
poudarkom na prioritetah in posebej izpo-
stavljenih področjih, na katerih naj deluje
omenjeni svet.

Naloga naj služi tudi za opredelitev poli-
tik, ki zadevajo Državni stanovanjski svet in
povezovalnih vzvodov in instrumentov,
upošteva pa naj tudi dokumente, ki jih je
država sprejela.

Posledično se rezultati naloge koristijo
tudi pri pripravi poslovnika o delu Državne-
ga stanovanjskega sveta, ki mora upošteva-
ti tudi ustrezne roke za vključevanje v sno-
vanje ter analizo politik, ki zadevajo stano-
vanjsko področje in v tem primeru presega
okvir poslovniških določb.

III. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I).

b) Predloge projektov ocenjuje pro-
gramski svet za ciljne raziskovalne pro-
grame Ministrstva za okolje in prostor, na
podlagi predhodno izdelane ocene ustrez-
ne kakovosti odgovornih nosilcev projek-
tov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in te-
hnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo
za izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih
raziskav.

Pri izboru projektov bodo imele pred-
nost vloge, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in časovnim na-
črtom obetali učinkovito doseganje ciljev v
zgoraj navedenih razpisanih temah,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-

vedbo programa namenjajo sofinancerji:
7,500.000 SIT, od tega:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
okvirno 25%,

– Ministrstvo za okolje in prostor: okvir-
no 75%.

V. Rok izvedbe projektov: 6 mesecev.
VI. Vloga na razpis mora prispeti na na-

slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 26. 10. 2000.

VII. Odpiranje vlog bo 27. 10. ob 10.
uri, v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.

VIII. Vlagatelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 15 dni od dneva odpiranja.

IX. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili in dispozicije za razpisane
projekte) dvignejo zainteresirani od dneva
te objave do izteka prijavnega roka pri re-
ceptorju Ministrstva za znanost in tehnologi-
jo, Trg OF 13, Ljubljana.

Pisne vloge z oznako »Ne odpiraj – Raz-
pis za CRP «Varstvo okolja« morajo vlagate-
lji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo
pošiljatelja v glavno pisarno Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagateljem.

X. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF,13 Ljublja-
na, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, Ljubljana, telefon: 17-87-380, Rado-
vanka Petrič.

Ministrstvo za okolje in prostor
in

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 61/2000 Ob-37072
Republika Slovenija, Ministrstvo za

znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana (v nadaljevanju : MZT)
na podlagi 27. člena zakona o raziskoval-
ni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), 5.
člena pravilnika o infrastrukturnih razvoj-
nih centrih (Ur. l. RS, št. 82/99) in pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00
in 65/00) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja
infrastrukturnih razvojnih centrov v letu

2000 (novoustanovljeni branžni
tehnološki centri) in za

subvencioniranje nakupa razvojno
raziskovalne opreme v infrastrukturnih

razvojnih centrih v letu 2000
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je:
a) subvencioniranje do 30% stroškov raz-

vojno raziskovalne dejavnosti infrastruktur-
nih razvojnih centrov,

b) subvencioniranje do 30% stroškov za
nakup razvojno raziskovalne opreme v in-
frastrukturnih razvojnih centrih.

3.1. Pravico do subvencioniranja stro-
ška delovanja IRC v letu 2000 pridobi te-
hnološki center na osnovi izbora v okviru
javnega razpisa, upoštevaje naslednje krite-
rije:

– gre za novoustanovljene branžne te-
hnološke centre (v nadaljevanju TC), ki so
bili ustanovljeni v letu 2000 in niso prejeli
subvencije na javnem razpisu (Ur. l. RS. št.
33 z dne 14. 4. 2000),

– center mora biti vezan na oziroma usta-
novljen s strani več gospodarskih organiza-
cij, znotraj gospodarske panoge oziroma
branže (ustanoviteljica je lahko tudi država,
občina, GZS, SRD, itd.),

– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah MZT,

– pisno mora biti izkazan jasen interes
več gospodarskih organizacij za razvojno
povezovanje ter delež sredstev, opreme,
vnaprejšen zakup kapacitet itd., ki so jih
le-ti pripravljeni vložiti v center.

3.2. Ob prijavi mora TC predložiti kopijo
ustanovitvenih aktov in registracije, program
dela in poslovni načrt za obdobje leta 2000
in okvirne smernice poslovanja za nasled-
njih 5 let.

3.3. V programu dela in poslovnem na-
črtu mora TC:

– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja
centra,

– priložiti analizo, ki dokazuje rast trgov
na področju načrtovanih dejavnosti oziroma
potrjuje smiselnost vlaganj države v določe-
no področje,

– predložiti finančni načrt poslovanja za
tekoče leto s posebnim poudarkom na virih
prihodkov,

– predložiti cenik storitev centra za usta-
novitelje, člane in druge uporabnike,

– predložiti opis programov oziroma sto-
ritev, ki jih TC ponuja uporabnikom, kot npr.
sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih pro-
jektih z gospodarskimi družbami, prenos
znanja, pridobivanje novih znanj, vpeljeva-
nje tehnologij, itd.,

– prikazati svojo morebitno povezanost
s drugimi raziskovalno-razvojnimi organiza-
cijami doma in v tujini,

– predložiti podatke o svoji formalni or-
ganiziranosti,

– predložiti seznam redno oziroma do-
polnilno zaposlenih,

– predložiti popis obstoječe oziroma do-
segljive raziskovalno razvojne opreme,

– predložiti morebitne reference ključ-
nih ljudi v TC s področja prenosa znanja,
rezultatov raziskav in tehnologij v prakso.

3.4. Prednost pri izbiri bodo imeli TC, ki
ustvarjajo večji del prihodkov na trgu, pove-
zujejo večje število zainteresiranih gospo-
darskih družb in drugih uporabnikov znanja
in storitev TC.

4.1. Pravico do subvencioniranja naku-
pa razvojno raziskovalne opreme v in-
frastrukturnih razvojnih centrih v letu 2000
pridobi TC na osnovi izbora v okviru javnega
razpisa, upoštevaje naslednje kriterije:

– v okviru javnega razpisa ne gre za opre-
mo, katere nakup se subvencionira po ve-
ljavnem pravilniku o pogojih in metodologiji
izbiranja predlogov za subvencioniranje na-
kupa raziskovalne opreme (Ur. l. RS, št.
14/94),
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– delujoči center mora kupiti razvojno
raziskovalno opremo v letu 2000,

– razvojno raziskovalna oprema mora bi-
ti stalno in izključno v uporabi za razvojno
raziskovalne namene.

4.2. Ob prijavi mora TC predložiti kopijo
ustanovitvenih aktov in registracije, program
dela in poslovni načrt za obdobje leta 2000
iz katerega je razvidna uporaba nakupljene
razvojno raziskovalne opreme. Priložiti je po-
trebno izjavo TC, da se bo razvojno razisko-
valna oprema stalno uporabljala v infrastruk-
turnih razvojnih centrih.

4.3. Pri subvencioniranju nakupa razvoj-
no raziskovalne opreme v infrastrukturnih
centrih bodo imeli prednost tisti, ki bodo
sami več prispevali k nakupu.

5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20 milijonov SIT (6
milijonov za subvencioniranje do 30% stro-
škov razvojno raziskovalne dejavnosti in-
frastrukturnih razvojnih centrov in 14 mili-
jonov za subvencioniranje do 30% stro-
škov za nakup razvojno raziskovalne opre-
me v infrastrukturnih razvojnih centrih), čas
trajanja sofinanciranja je do konca leta
2000. Pri določitvi višine subvencioniranja
bomo upoštevali določbe zakona o nadzo-
ru državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 1/00) in
uredbe o namenih in pogojih za dodeljeva-
nja državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
59/00).

6. Vloga za razpis mora vsebovati poleg
popolno izpolnjenega prijavnega obrazca
TCN-2000 še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

7. Razpisno dokumentacijo dvignejo
predlagatelji vsak dan od 8. do 16. ure, v
času trajanja razpisa na recepciji MZT, Trg
OF 13, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se nahaja tudi na elektronskem naslovu
http://www.mzt.si/.

8. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis – subvencije za in-
frastrukturne razvojne centre« in naslovom
pošiljatelja morajo prispeti do srede, 18.
oktobra 2000, do 12. ure, v glavno pisarno
MZT, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na način prenosa.

9. V postopku za zbiranje predlogov za
subvencioniranje dela stroškov delovanja in-
frastrukturnih razvojnih centrov se obravna-
vajo vloge, ki vsebujejo vse, z javnim razpi-
som zahtevane podatke, dokazila ter pri-
spejo na ministrstvo v roku, določenem v
javnem razpisu.

10. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje dela stroškov delovanja infrastruk-
turnih razvojnih centrov, minister imenuje
komisijo, ki v roku 15 dni od zaključka raz-
pisnega roka oceni ali so izpolnjeni pogoji
za dodelitev subvencije za delovanje in-
frastrukturnega razvojnega centra.

11. Komisijsko odpiranje vlog bo v sre-
do, 18. oktobra 2000 ob 14. uri, v prosto-
rih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

12. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite po telefonu 01/478-46-26,
Miloš Kuret, oziroma 01/478-46-28, dr.
Aleš Mihelič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 62/2000 Ob-37074
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) na pod-
lagi 27.člena zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), 5. člena pravil-
nika o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur.
l. RS, št. 82/99) in pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00) objav-
lja

javni razpis
za subvencioniranje stroškov delovanja

infrastrukturnih razvojnih centrov za
drugo polletje leta 2000 – tehnološki

parki
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je subvenci-
oniranje upravičenih stroškov delovanja in-
frastrukturnih razvojnih centrov – tehnolo-
ških parki, ki so ustanovljeni in organizirani
v skladu s pravilnikom o infrastrukturnih raz-
vojnih centrih (Ur. l. RS, št. 82/99), in sicer
za drugo polletje leta 2000.

3. Dejavnost tehnološkega parka je pre-
nos raziskovalno razvojnih rezultatov na trg.
Izvaja se skozi motiviranje in pomoč pri usta-
navljanju in začetnem delovanju novih dina-
mičnih podjetij oziroma podjetij, ki začenja-
jo gospodarsko izrabljati rezultate lastnega
razvojno-raziskovalnega dela. Predvsem je
namenjen majhnim in srednje velikim podje-
tjem.

Tehnološki park pomaga podjetjem z ne-
ponavljajočimi se svetovalnimi storitvami na
področju usposabljanja, upravljanja, raču-
novodstva, knjigovodstva ter finančnega po-
slovanja, novih tehnologij (posebno infor-
macijskih), varstva okolja, zaščite intelektu-
alne lastnine in podobno, ocene izvedljivo-
sti novih predlogov ter razširjanje znanja.

4. Tehnološki park je pravna oseba, ki
predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za usta-
navljanje in delovanje podjetij, zasnovanih
na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z vi-
soko vsebnostjo znanja.

5. Tehnološki park mora vsebovati se-
deže podjetij, katerih primarna dejavnost je
gospodarska izraba rezultatov lastnega raz-
vojno raziskovalnega dela. Podjetja se v te-
hnološkem parku nahajajo le omejeno ob-
dobje in sicer največ do 4. leta delovanja.
Po tem času se morajo preseliti iz tehnolo-
škega parka. V nasprotnem primeru tehno-
loški park za ta podjetja ne more pridobiti
subvencije ministrstva.

6. Pravico do subvencioniranja delova-
nja pridobi tehnološki park na osnovi izbora
v okviru javnega razpisa, upoštevaje nasled-
nje kriterije:

– razpolagati mora z ustreznim prosto-
rom,

– razpolagati mora s strokovnjaki, ki oce-
njujejo tehnološko zahtevnost in perspektiv-
nost podjetij.

7. Ob vlogi mora tehnološki park predlo-
žiti kopijo akt o ustanovitvi, iz katerega je
razvidno, da gre za nepridobitno dejavnost,
oziroma izjavo organa upravljanja, da bodo
sredstva razpisane subvencije uporabljena
za nepridobitne namene, ki so skladni s cilji
delovanja tehnološkega parka. Prav tako je

potrebno ob vlogi predložiti program dela in
okvirni poslovni načrt ter smernice poslova-
nja za obdobje naslednjih petih let.

8. V programu dela in poslovnem načrtu
mora TP:

– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja
tehnološkega parka,

– predstaviti prostor in infrastrukturno
opremljenost s katero razpolaga tehnološki
park,

– obrazložiti na kakšen način bodo vklju-
čenim podjetjem nudili svetovalne storitve
na področju usposabljanja, upravljanja, fi-
nančnega poslovanja, novih tehnologij (po-
sebno informacijskih), varstva okolja, zašči-
te intelektualne lastnine in podobno ter oce-
ne izvedljivosti novih predlogov,

– predložiti okvirni finančni načrt poslo-
vanja za leto 2000 in 2001 s posebnim
poudarkom na virih prihodkov,

– predložiti reference ključnih ljudi v TP
s področja prenosa znanja, rezultatov razi-
skav in tehnologij v prakso.

9. Višina subvencije se določi v skladu z
uredbo o namenih in pogojih za dodeljeva-
nje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00), in
sicer:

– za posamezno podjetje neponavljajo-
če se storitve na področju usposabljanja,
upravljanja, računovodstva, knjigovodstva
ter finančnega poslovanja, novih tehnologij
(posebno informacijskih), varstva okolja, za-
ščite intelektualne lastnine in podobno, oce-
ne izvedljivosti novih predlogov ter razširja-
nje znanja. (v višini do 50% stroškov),

– stroški opreme, zemljišč, in poslopij,
ki se izključno in stalno uporabljajo za razi-
skovalne aktivnosti v okviru podjetij tehnolo-
škega parka in jih v njihovem imenu pridobi
in usmerja tehnološki park (v višini do 25%
stroškov).

10. Subvencija se izračuna na osnovi
razpoložljivih sredstev ter obsega svetoval-
nih storitev in na osnovi kvadrature prosto-
rov ter deleža opreme, ki jih park oddaja v
najem podjetjem za raziskovalno-razvojni na-
men.

11. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je v 60 milijonov SIT iz
proračuna Republike Slovenije za leto
2000.

12. Vloga za razpis mora vsebovati po-
leg popolno izpolnjenega prijavnega obraz-
ca TP-2000 še vse priloge, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji.

13. Razpisno dokumentacijo dvignejo
predlagatelji vsak dan od 8. do 16 ure, v
času trajanja razpisa na recepciji MZT, Trg
OF 13, Ljubljana. Razpisna dokumentacija
se nahaja tudi na elektronskem naslovu mi-
nistrstva.

14. Pisne vloge z oznako: “Ne odpiraj –
vloga za javni razpis – subvencije za in-
frastrukturne razvojne centre” in naslovom
pošiljatelja morajo prispeti do srede, 18.
oktobra 2000, do 12. ure, v glavno pisarno
MZT, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede
na način prenosa.

15. V postopku za zbiranje predlogov za
subvencioniranje dela stroškov delovanja in-
frastrukturnih razvojnih centrov se obravna-
vajo vloge, ki vsebujejo vse, z javnim razpi-
som zahtevane podatke, dokazila ter pri-
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spejo na ministrstvo v roku, določenem v
javnem razpisu.

16. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje dela stroškov delovanja infrastruk-
turnih razvojnih centrov, minister imenuje
komisijo, ki v roku 45 dni od zaključka raz-
pisnega roka oceni ali so izpolnjeni pogoji
za dodelitev subvencije za delovanje in-
frastrukturnega razvojnega centra.

17. Komisijsko odpiranje vlog bo v četr-
tek, 19. oktobra 2000 ob 14. uri, v prosto-
rih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana. Nepravočasne in nepra-
vilno označene vloge komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavržene.

18. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite po telefonu 01/478-46-28,
dr. Aleš Mihelič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-36855
Na podlagi delovnega programa SMG

za leto 2000, Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 9/00), zakona o razvo-
ju malega gospodarstva (Ur. l. RS, št.
18/91), pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00),
objavlja Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva na podlagi pogodbe z Mini-
strstvom za malo gospodarstvo in turizem

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere

za investicijske kredite za mlade
podjetnike

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodeljevanje subvencij za investicijske kre-
dite za mlade podjetnike pri naložbah

– v opremo ali v nov program.
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva (v nadaljevanju: SMG) bo finančna
sredstva dodeljeval v obliki subvencionira-
nja obresti za obstoječe investicijske kredi-
te in kredite pri poslovnih bankah, ki so
zapadli v letu 2000, z višjo obrestno mero
od nominalno 2% letno.

Skupni znesek subvencioniranja je
50,000.000 SIT.

2. Merila in pogoji za dodeljevanje sred-
stev

2.1.Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva po določilih zakona o raz-
voju malega gospodarstva in spadajo v sku-
pino mladih podjetnikov. Za mlade podjetni-
ke štejejo podjetniki do preteka deset let po
končanem šolanju na katerikoli izobrazbeni
stopnji.

Merila za ocenjevanje programov so: so-
dobna tehnologija in inovativnost, izvozni vi-
dik, obstoječe število delavcev in možnost
novih zaposlitev, vpliv na okolje ter dobiček
na zaposlenega.

2.2. Pogoji za subvencioniranje obre-
stne mere

Prosilec lahko vloži zahtevek za subven-
cioniranje obrestne mere za obstoječe inve-
sticijske kredite in kredite, ki so zapadli v
letu 2000, z višjo obrestno mero od nomi-
nalno 2% letno.

Sredstva bodo podjetjem izplačana za
plačilo obresti, ki so zapadle do 30. 9.
2000. Višina subvencije obrestne mere za

posameznega investitorja lahko znaša sku-
paj največ 1,500.000 SIT.

2.3. Prednostna merila pri subvencioni-
ranju obrestne mere

Prednost pri subvencioniranju bodo imeli
prosilci:

– katerih projekti vključujejo lastne ino-
vacije,

– katerih projekti vključujejo tehnične iz-
boljšave,

– katerih projekti povečujejo izvoz,
– katerih projekti povečujejo število za-

poslenih.
3. Vsebina vloge za posojilo

1. Obrazec SMG za pridobivanje po-
moči,

2. Opis podjetniške ideje-lastnega
razvoja ali dokazilo o dodelitvi razvojnih
sredstev s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo,

3. Kreditno pogodbo,
4. Obračune bančnih obresti in doka-

zila o plačilu obresti do 30. 9. 2000,
5. Potrdilo o končanem šolanju mla-

dega podjetnika,
6. Fotokopijo sklepa o vpisu družbe v

sodni register z vsemi prilogami za gospo-
darske družbe ali fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1, 1/2 potrjenega od kra-
jevno pristojne izpostave DURS za SP,

7. Za vse prosilce, ki opravljajo obrt-
no dejavnost fotokopijo obrtnega dovolje-
nja,

8. Obvestilo Zavoda za statistiko o de-
javnosti,

9. Potrdilo o davčni številki,
10. Izkaz uspeha in bilanca stanja za

leto 1999,
11. Pismeno izjavo, da podjetje ni v

postopku prisilne poravnave ali stečaju,
12. BON-1 in BON-2 izdano od kra-

jevno pristojne Agencije za plačilni promet
za gospodarske družbe.

4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do porabe namenskih sredstev.
SMG bo v Uradnem listu RS objavil datum,
ko bodo sredstva porabljena.

Vse popolne vloge prispele do vključno
sedmega v tekočem mesecu, bo obravna-
vala uprava SMG in o njih odločila najkasne-
je do tridesetega v tekočem mesecu.

Strokovna služba SMG bo najkasneje v
roku 8 dni po odločitvi uprave dostavila pro-
silcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev po-
sojila pošljite na naslov: Javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
2000 Maribor.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku z
označbo “Ne odpiraj – Vloga za subven-
cijo“.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo. SMG lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo in dodatno infor-
macijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije bo prosilec pisno ali ustno ob-
veščen s pozivom za dopolnitev vloge. Če
vloga v predvidenem roku ne bo dopolnje-
na, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki je neustrezna ali prispe po porabi sred-
stev.

Vse ostale informacije dobite na tele-
fonskih številkah: 02/234-12-74 in

02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na
e-mail naslovu manfred.lepej@gov.si.

Sklad RS Slovenije
za razvoj malega gospodarstva Maribor

Ob-36719
Na podlagi 12. člena pravilnika o merilih

in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98 in 88/00)
(v nadaljevanju: pravilnik), Fundacija za fi-
nanciranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 51 (v nadalje-
vanju: fundacija) objavlja:

javni razpis
za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v

Republiki Sloveniji v letu 2001
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
izvajalcev programov, in sicer do naslednjih
višin:

– športna dejavnost 374 mio SIT, in si-
cer:

a) za dejavnosti vrhunskega športa – pro-
grame reprezentanc 157,080.000 SIT,

b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport – programe reprezentanc
157,080.000 SIT,

c) za dejavnosti interesne športne vzgo-
je otrok in mladine, športne dejavnosti štu-
dentov in športno rekreacijo 44,880.000
SIT,

d) za druge programe 14,960.000 SIT;
– gradnja športnih objektov 391 mio SIT,

in sicer:
a) za gradnjo športnih objektov

375,360.000 SIT,
b) za subvencioniranje obresti od posojil

za gradnjo športnih objektov 15,640.000
SIT;

– raziskovanje in razvoj športa 68 mio
SIT;

– založništvo v športu 17 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne

osebe javnega ali zasebnega prava in zase-
bniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lah-

ko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vre-

dnosti dejavnosti,
– pri gradnji športnih objektov največ

30% predračunske vrednosti celotne inve-
sticije,

– pri raziskovanju in razvoju športa naj-
več 75% vrednosti programa,

– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.

2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
Prednost pri izboru bodo imele neprido-

bitne organizacije.
2.3.1. Za sofinanciranje dejavnosti vr-

hunskega športa in dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport, lahko kandidira-
jo le nacionalne panožne športne zveze, in
sicer, če:

– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
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svetovnega, mednarodnega in perspektiv-
nega razreda;

– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vklju-
čeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vr-
hunski šport.

Za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine ter športno dejavnost štu-
dentov lahko kandidirajo prosilci s progra-
mi, ki niso del rednega ali razširjenega pro-
grama šole, ki ga izvaja prosilec med šol-
skim oziroma študijskim letom. Prosilec mo-
ra za izpeljavo programa zagotoviti vsaj 10%
sredstev iz proračuna lokalne skupnosti.

Prednost pri sofinanciranju dejavnosti in-
teresne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športne re-
kreacije bodo imeli programi, ki bodo zbrali
večji delež sredstev iz drugih virov in s tem
znižali prispevek udeležencev, imeli večje
število udeležencev, imeli večje število stro-
kovnega kadra s pedagoško izobrazbo in
imeli aktualen, izviren ter ekonomičen pro-
gram. Prednost pri izboru bodo imele krov-
ne organizacije, kot so razna športna zdru-
ženja in športne zveze na lokalni ravni. Za
športno rekreacijo bodo imeli prednost pro-
silci s projekti množičnih prireditev.

Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s projekti, katerih namen je:

– informiranje ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem po-
dročju,

– promocija športnorekreativnih dejav-
nosti preko rednih tedenskih oddaj ali ru-
brik v medijih nacionalnega obsega,

– muzejska dejavnost na področju špor-
ta.

Za program muzejske dejavnosti na po-
dročju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z zakonom o varstvu kul-
turne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Prosilci za sofinanciranje drugih progra-
mov morajo za izpeljavo zagotoviti najmanj
60% delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli pro-
grami, ki bodo ob enakih pogojih finančno
ugodnejši.

Vsi prosilci na področju športne dejav-
nosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacij-
skega kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in finančni načrt programa.

2.3.2. Za sofinanciranje gradnje špor-
tnih objektov lahko kandidirajo lastniki špor-
tnih objektov oziroma investitorji novograd-
nje, rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževal-
nega dela na športnih objektih ali prosilci za
pridobitev dokumentacije, in sicer:

– za sofinanciranje novogradenj in rekon-
strukcij športnih objektov investitorji, ki pred-
ložijo lokacijsko dokumentacijo in investicij-
ski program; investitorjem se odobrena
sredstva sprostijo po predložitvi gradbene-
ga dovoljenja, ki ga morajo investitorji pred-
ložiti najkasneje do 31. 8. 2001;

– za sofinanciranje adaptacij in vzdrže-
vanj športnih objektov investitorji, ki predlo-
žijo investicijski program in odobreno pri-
glasitev del pristojnega upravnega organa;

– za sofinanciranje pridobitve dokumen-
tacije investitorji, ki predložijo dokazilo o
lastništvu zemljišča, kjer bo potekala inve-
sticija, oziroma soglasje lastnika zemljišča k
investiciji, če prosilec ni lastnik zemljišča.

Za dokazovanje javnega interesa v inve-
sticijah, ki bodo kandidirale za sredstva fun-
dacije, je treba predložiti program nacional-
ne panožne športne zveze ali občinske špor-
tne zveze ali občine, ki je potrjen s strani
pristojnega organa in iz katerega bo razvi-
dna vloga, položaj in pomen športnega ob-
jekta in investicije.

Investitorji morajo s sredstvi, pridobljeni-
mi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Ur. list RS, št.
39/00).

Prednost pri sofinanciranju gradnje špor-
tnih objektov bodo imeli prosilci:

– katerih projekti bodo namenjeni različ-
nim športnim dejavnostim (tekmovalnemu
športu, športni rekreaciji, šolskemu in štu-
dentskemu športu) in več športnim pano-
gam,

– katerih investicije predstavljajo nad-
standard nad šolskim zagotovljenim progra-
mom,

– katerih investicije so v teku,
– ki investirajo v aktivne športne površi-

ne.
Za subvencioniranje obresti od posojil

za gradnjo športnih objektov, lahko kandidi-
rajo investitorji novogradnje ali rekonstruk-
cije na športnih objektih, ki so najeli posoji-
lo pri poslovnih bankah.

Prosilci za subvencioniranje obresti mo-
rajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:

– predračunska vrednost investicije mo-
ra biti najmanj 50 mio SIT,

– med viri financiranja morajo imeti za-
gotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,

– najvišja višina posojila, ki je predmet
subvencioniranja, znaša največ 50% pred-
računske vrednoti,

– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji,

Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:

– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izra-
čun predvidenih bančnih obresti,

– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti).

Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v
letu 2001 in do 31. 12. 2005. Višina sub-
vencije obrestne mere za posameznega in-
vestitorja lahko znaša do 100% višine obre-
sti.

2.3.3. Za sofinanciranje raziskovanja in
razvoja športa lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo projekt, iz katerega mora biti raz-
vidna vsebina in natančni finančni načrt.

Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj trenin-
ga in programov spremljanja in razvoja tre-
ninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmož-
nosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.

Izvajalci manjkajočih programov za stro-
kovno usposabljanje in izobraževanje v špor-
tu morajo dokazati, da so programi skladni
s 16. in 27. členom zakona o športu (Urad-
ni list RS, št. 22/98). Prednost pri sofinan-
ciranju bodo imeli prosilci, ki bodo kandidi-
rali za usposabljanje in izobraževanje volun-
terskih športnih delavcev.

Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v špor-
tu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacio-
nalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27.
členom zakona o športu.

Za sofinanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo iz-
vajalci, ki imajo znanstveno raziskovalne pro-
jekte sofinancirane v okviru Ministrstva za
znanost in tehnologijo (aplikativni projekti,
CRP) oziroma tisti, ki bodo to potrdilo lahko
predložili do 20. februarja 2000.

2.3.4. Za sofinanciranje založništva v
športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo
vsebinski opis dela in natančni finančni na-
črt.

Za sofinanciranje strokovnih knjig mora-
jo kandidati pred izvedbo sofinanciranja
predložiti pozitivno mnenje recenzenta. K
imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izva-
jalec javnega razpisa, daje soglasje svet fun-
dacije.

Za sofinanciranje strokovnih in znanstve-
nih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predlo-
žiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
– Združenja športnih zvez, Fakultete za
šport ali pristojne nacionalne panožne špor-
tne zveze.

3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 15. decembra 2000. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zad-
nji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 14. ure
ure oddana v prostorih fundacije.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljate-

lja),
– naslov fundacije (polni naslov prejem-

nika),
– pripis »javni razpis« in
– področje, na katerem prosilec kandi-

dira (vrhunski šport; športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport; interesna športna vzgoja otrok in
mladine, šport študentov in športna rekrea-
cija; drugi programi; gradnja športnih ob-
jektov; subvencioniranje obresti posojil za
gradnjo športnih objektov; raziskovanje in
razvoj športa; založništvo v športu).

4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2001 za po-

dročje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazilo o usposobljenosti prosilca, in

sicer fotokopijo odločbe o registraciji in fo-
tokopijo obvestila Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti;

– fotokopijo zaključnega računa za pre-
teklo leto, potrjenega s strani Agencije za
plačilni promet, za pravne osebe javnega ali
zasebnega prava oziroma zaključni račun
za preteklo leto, potrjen s strani najvišjega
organa društva, če le-to nima žiro računa pri
Agenciji za plačilni promet oziroma doho-
dninsko odločbo za zasebnike;

– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogo-
jev, navedenih v tem javnem razpisu.
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Kandidati za sredstva fundacije lahko
predpisane obrazce in navodila za pripravo
vloge proti plačilu prejmejo na sedežu fun-
dacije vsak dan od 10. do 12. ure ali na
naslovu spletnih strani http://www.si-
gov.si/fso/.

Izpolnjevanje obrazcev:
– pisava mora biti čitljiva in pregledna

(velike tiskane črke);
– če kandidat kandidira na več različnih

področjih, je dolžan za vsako posamezno
področje pripraviti svojo vlogo;

– če eno področje vsebuje več projek-
tov, prosilec za vsak projekt pripravi svojo
vlogo.

5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali preko elektronske pošte
na naslov info.fso@gov.si oziroma ustno na
telefonsko številko 01/ 236 25 22, vsak
dan med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba je
Aleksandra Blagojević.

6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni

po končanem razpisnem roku. Razpisna ko-
misija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Prijave, ki bodo prispele na sedež
fundacije po razpisnem roku za prijavo, bo-
do zavržene. Če razpisna komisija ob odpi-
ranju vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju po-
gojev, svet tako vlogo zavrne in o tem obve-
sti kandidata.

Izvajalce letnega programa fundacije iz-
bere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlo-
gov strokovnih komisij sveta fundacije.

Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokov-
na mnenja na stroške kandidata. Če kandi-
dat zahtevanih dodatnih informacij ne do-
stavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.

Svet fundacije bo po končanem vredno-
tenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fun-
dacija bo pisno obvestila samo kandidate,
ki jim bodo odobrena sredstva fundacije, in
sicer najkasneje do 31. marca 2001.

Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Ob-36823
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme za Pomurje in proračunskih sred-
stev za druge subvencije privatnim podje-
tjem in zasebnikom v Občini Križevci za leto
2000, objavlja RRA MURA, d.o.o. Murska
Sobota, Garancijska shema za Pomurje, v
sodelovanju z Občino Križevci ter Pomur-
sko banko d.d. Murska Sobota, bančna sku-
pina NLB, Murska Sobota

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva na območju občine

Križevci pri Ljutomeru za leto 2000
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
72,000.000 SIT, za katere bo RRA MURA

Garancijski shema za Pomurje dodeljevala
garancije v višini 50 – 70%, vendar garanci-
ja ne more presegati 5,000.000 SIT.

Delež sredstev za prosilce iz posamezne
občine je odvisen od višine sredstev, ki jih je
prispevala občina za zagotovitev skupnega
kreditnega (garancijskega) potenciala.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-

ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
5,000.000 SIT.

Obrestna mera za kredite znaša TOM +
3,0%.

Doba vračanja kredita je do največ 4
leta, z največ eno leto moratorija na odpla-
čilo glavnice.

2.2. Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z

vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita.

Prosilec zavaruje prejeto garancijo RRA
MURA GS za Pomurje s poroki na podlagi
notarskega sporazuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme ali zagotovitev trajnih
obratnih sredstev;

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišč za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kri-
terije:

– gospodarske družbe, ki so v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) uvršče-
ne med majhna podjetja;

– samostojni podjetniki posamezniki;
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko

dejavnost kot pretežno dejavnost in se do-
datno ukvarjajo z dopolnilno ali dodatno de-
javnostjo;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čine Križevci pri Ljutomeru;

– med viri financiranja imajo zagotovlje-
nih najmanj 30% lastnih sredstev;

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo, morajo imeti status člana Garancijske-
ga sheme za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Prednost pri dodelitvi kreditov in garan-
cij bodo imeli projekti, ki bodo izpolnjevali
naslednje prednostne kriterije:

– ustanavljanje oziroma soustanavljanje
podjetij, katerih ustanovitev bo doprinesla k
lokalnemu razvoju

– dejavnosti, ki zagotavljajo uvajanje so-
dobnih tehnološko in ekološko neoporeč-
nih procesov;

– pospeševanje in spodbujanje konku-
renčnosti in inovativnosti v podjetništvu;

– razširitev poslovanja obstoječih enot
malega gospodarstva;

– povečanje zaposlovanja in ohranjanja
delovnih mest;

– dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in
ki nadomeščajo uvoz;

– spodbujanje oziroma razvoj podjet-
ništva v kmetijstvu (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah);

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz obrazca »Krediti/Ga-
rancije – vloga 2000«, ki ga prosilci dobijo
na naslednjih mestih:

– Občina Križevci, Križevci 11, Križevci
pri Ljutomeru, tel. 02/ 584-90-44

– RRA MURA Murska Sobota, Lendav-
ska 5/a, tel. 02/ 536-14-67.

Vlogi se priložijo naslednji dokumenti:
– opis investicije na predpisanem obraz-

cu (če zaprošeni znesek ne presega 3 mio
SIT),

– poslovni načrt ali investicijski elaborat
(če zaprošeni znesek presega 3 mio SIT);

– dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih (za gospodarske družbe BON-3);

– za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1, 1/2 potrjen od krajevno pri-
stojne izpostave DURS in potrdilo o premo-
ženjskem stanju kreditojemalca;

– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami in kopijo kartončka podpi-
snikov, registriranega pri APP;

– za fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-
tijstvom, dokazilo o statusu kmeta in potrdi-
lo upravnega organa o priglasitvi dopolnilne
dejavnosti;

– za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja;

– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi nameravanih del, če gre za na-
ložbo;

– davčno napoved za zadnji dve leti po-
slovanja z vsemi prilogami in zadnjo odloč-
bo o davku na dohodek iz dejavnosti za s.p.
oziroma bilanco stanja in uspeha za zadnji
dve leti poslovanja za gospodarske družbe;

– obvestilo Zavoda za statistiko o razvr-
stitvi dejavnosti in matično številko za go-
spodarske družbe.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na Občini Križevci, Križevci 11, Kri-
ževci pri Ljutomeru ali pošljejo po pošti na
isti naslov.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt do porabe sred-

stev. Kreditni odbor bo zasedal vsak zadnji
ponedeljek v mesecu, prvič 30. 10. 2000.

8. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-

navala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45

dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-

čen.
9. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na

Občini Križevci, Križevci 11, Križevci pri Lju-
tomeru, tel. 02/588-81-40 ali
02/588-81-41 ter na RRA MURA, Lendav-
ska 5a, Murska Sobota, tel. 02/536-14-67.

Občina Križevci
Odbor za podjetništvo in obrt

Križevci pri Ljutomeru
Regionalna razvojna agencija Mura

Murska Sobota
Garancijski shema za Pomurje
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Ob-36705
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) objavlja Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 2001
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje naslednjih programov:

– za otroke in mladino (“Zlati sonček”,
“Športna značka”, tečaji plavanja, šolska
športna tekmovanja);

– športa redne vadbe otrok in rekreacije
za starejše občane;

– športnih prireditev v Občini Medvode;
– tekmovalnega športa;
– športa za dosežek;
– izobraževanja strokovnih kadrov;
– investicij, investicijskega in rednega

vzdrževanja športnih objektov.
2. Na razpis za sofinanciranje progra-

mov športa lahko kandidirajo vsa športna
društva in zveze društev, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto;

– delujejo skladno z zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95) in zakonom o
športu.

3. Predlagatelji programov morajo po-
sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu pred-
ložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Občine Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 15. 11.
2000.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za sofinanciranje špor-
ta v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 2001.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, Oddelek za družbene de-
javnosti, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, telefon 361-26-55, od
7. do 8. ure in od 12. do 14. ure.

Občina Medvode

Št. 361-11/00 Ob-36910
Občina Medvode, Cesta komandanta

Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja na
podlagi sklepa sveta

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo stanovanjskega objekta v Sori
1. Predmet prodaje:
– je objekt stare šole Sora, stoječ na

parc. št. 48/3, stavbišče v izmeri 236 m2,
– funkcionalno zemljišče k objektu parc.

št. 48/2, vrt v izmeri 664 m2.

2. Po projektni dokumentaciji in pridob-
ljenih dovoljenjih je na zemljišču predvidena
gradnja večstanovanjskega objekta z pro-
dajno površino ca. 400 m2.

3. Cena stavbnega zemljišča iz 1. točke
po cenitvi sodnega izvedenca je 21,449.600
SIT. Vrednost projektne dokumentacije z
gradbenim dovoljenjem 6,000.000 SIT.

Skupna izklicna cena je 27,449.600 SIT.
4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
A) nakup po načelu ogledano – kuplje-

no;
B) pogodba bo sklenjena z izbranim po-

nudnikom v osmih dneh po končnem izbo-
ru;

C) ponudbe za nakup nepremičnin in
projektne dokumentacije morajo vsebovati
predvsem naslednje elemente:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov,

– ponujeno ceno,
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,

– način in rok plačila ter način zavarova-
nja plačila,

– dokazilo o plačani varščini,
– BON 1 in 2 oziroma BON 3.
5. Občina Medvode si pridružuje pred-

kupno pravico do nakupa stanovanj.
6. Davek na promet nepremičnin, ki se

plača samo od vrednosti zemljišča, stroške
notarskega zapisa in stroške izvedbe vpisa
lastništva v zemljiško knjigo plača izbrani
ponudnik, po plačilu celotne kupnine.

7. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun Občine Medvode, števil-
ka 50104-630-810181. Najboljšemu po-
nudniku bo varščina brezobrestno všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.

Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratni-
co do vključno 20. 10. 2000 do 12. ure, na
naslov: Občina Medvode, pod oznako”Pro-
daja stare šole Sora”.

8. Kriterij za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– rok izgradnje.
Najugodnejši ponudnik bo izbran v 30

dneh po odpiranju ponudb.
9. Odpiranje ponudb je javno in bo v

sejni sobi Občine Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 12, dne 23. 10. 2000 ob
11. uri.

10. Izbran bo najugodnejši ponudnik, ki
bo ponudil izklicno ali višjo ceno. Prodajno
pogodbo mora ponudnik skleniti najpozne-
je v osmih dneh po pozivu k podpisu po-
godbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v
osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe od-
stopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Občine Medvode.

Dokumentacija in ogled nepremičnine in
vse dodatne informacije po dogovoru dobi-
te na telefonski številki 3641-95-50, faks
611-686, pri Cirilu Hočevarju, u.d.i.g., Ob-
čina Medvode, vsak dan od 8. do 12. ure.

Občina Medvode

Ob-36754
Zavod IRC, Višja strokovna šola, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

šole za program Komercialist
za naslednja strokovna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku I (Ang, Nem),
2. Poslovodenje,
3. Gospodarsko pravo,
4. Trgovinsko poslovanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje

skladno z ZOFI (Ur. l. RS, št. 12/96), Krite-
rije za določitev vidnih dosežkov na ustrez-
nem strokovnem področju (Ur. l. RS, št.
12/96) in ustrezno smer strokovne izobraz-
be (Ur. l. RS, št. 1/00).

Prijave z dokazili pošljejo kandidati v os-
mih dneh po objavi na naslov: Zavod IRC,
C. Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.

Zavod IRC

Objave
delniških družb

Poziv delničarjem za zamenjavo
in prevzem delnic

Št. 06-06 Ob-37045
Uprava delniške družbe Ljubljanski se-

jem podjetje za organizacijo sejmov, razstav
in prireditev, d.d., Ljubljana, Dunajska ces-
ta 10, na podlagi 340. člena zakona o gos-
podarskih družbah

poziva delničarje
na zamenjavo in prevzem delnic

Zaradi uskladitve nominalne vrednosti
delnic je družba s sklepom skupščine, z
dne 19. 6. 2000, povečala osnovni kapital
za 12,843.750 SIT ter spremenila nominal-
no vrednost delnic tako, da nominalna vre-
dnost ene navadne delnice znaša 1.000
SIT in nominalna vrednost ene prednostne
delnice znaša 16.000 SIT.

V skladu z navedenim sklepom družba
poziva delničarje, da v času od 4. decem-
bra 2000 do 4. decembra 2001, med 12.
in 14. uro vsak delovni dan (od ponedeljka
do petka) na sedežu družbe Ljubljana, Du-
najska cesta 10, izročijo družbi in zamenja-
jo vse:

– navadne delnice v njihovi lasti, z nomi-
nalno vrednostjo 3.250 SIT tako, da bodo
za 1 (eno) izročeno navadno delnico, z no-
minalno vrednostjo 3.250 SIT, prejeli 4 (štiri)
novo izdane navadne delnice z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT ena delnica;

– prednostne delnice v njihovi lasti, z
nominalno vrednostjo 13.000 SIT tako, da
bodo za 1 (eno) izročeno prednostno delni-
co, z nominalno vrednostjo 13.000 SIT, pre-
jeli 1 (eno) novo izdano prednostno delnico
z nominalno vrednostjo 16.000 SIT.

V kolikor delničarji ne bodo v času, na-
vedenem v tem pozivu, zamenjali in prevzeli
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novo izdanih delnic iz naslova uskladitve no-
minalne vrednosti delnic in povečanja
osnovnega kapitala, ima družba pravico za
račun delničarjev neprevzete delnice po tri-
kratnem opozorilu prodati na javni dražbi.

Ljubljanski sejem, d.d.,
uprava

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-36689
Na podlagi četrtega odstavka 465. čle-

na zakona o gospodarskih družbah uprava
Papirografika, zunanja trgovina, notranja tr-
govina in zastopanje tujih firm, d.d., Ljublja-
na, Leskoškova cesta 14, Ljubljana, sporo-
ča, da je družba Europapier, trgovsko po-
djetje s papirjem, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 72, Ljubljana, z odkupom delnic
pridobila večinski delež v družbi Papirogra-
fika, d.d., Ljubljana, in sicer 172.760 nava-
dnih imenskih delnic oziroma 50,0004%.

Papirografika, d.d., Ljubljana
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-36687
Direktor družbe RISS, d.o.o., Dokl

Zdravko, družba je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, pod številko registrske-
ga vložka 1/07063/00, skladno z določbo
454. člena zakona o gospodarskih družbah
objavlja naslednje

sklepe

1. Osnovni kapital v družbi RISS, d.o.o.,
se zniža za 36,000.000 SIT iz dosedanje-
ga, ki znaša 46,500.000 SIT, tako da bo
novi znižani osnovni kapital znašal
10,500.000 SIT.

Osnovni kapital v družbi se zniža z izroči-
tvijo stvarnega vložka, katerega lastnik je
družba RISS, d.o.o., in sicer z izročitvijo
nepremičnin, parc. št. 1425/4 – travnik v
izmeri 246 m2, na kateri stoji objekt in parc.
št. 1422/3 – njiva v izmeri 175 m2, vpisanih
pri vložku št. 4372 k.o. Domžale, družbeni-
koma Dokl Zdravku, rojen 10. 8. 1958,
stanuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10 in
Dokl Darinki, rojena 2. 4. 1958, stanuje
Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, vsakemu
do 1/2.

Družba RISS, d.o.o., dovoljuje, da se pri
vložku št. 4372 k.o. Domžale, na parc. št.
1425/4 – travnik v izmeri 246 m2 in parc.
št. 1422/3 – njiva v izmeri 175 m2, vknjiži
lastninska pravica na ime:

– Dokl Zdravko, rojen 10. 8. 1958, sta-
nuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, do
1/2,

– Dokl Darinka, rojena 2. 4. 1958, sta-
nuje Srednje Jarše, Rožičeva ulica 10, do
1/2.

2. Knjigovodska vrednost z valorizacijo
tekočega leta za nepremičnine iz prve toč-
ke tega zapisnika znaša 36,000.000 SIT.

3. Novi poslovni deleži Dokl Zdravka in
Dokl Darinke bodo znašali po 5,250.000
SIT za vsakega.

4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
25. 9. 2000 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

RISS, d.o.o.
Zdravko Dokl

Ob-36688
V skladu s 454. členom zakona o go-

spodarskih družbah obveščamo vse upni-
ke, da je edini ustanovitelj družbe Unitrade,
d.o.o., Rimska c. 43, Log pri Brezovoci,
1351 Brezovica, dne 6. 4. 2000 sprejel

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
in sicer se je osnovni kapital družbe

zmanjšal s 6,345.000 SIT na 2,100.000
SIT.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
22. 9. 2000 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Unitrade, d.o.o.,
Log pri Brezovici

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-36953
Na podlagi 286. člena ZGD in 8.3.11

točke statuta delniške družbe Color uprava
družbe Color, d.d., Medvode, sporoča
vsem svojim delničarjem

predlog za dopolnitev dnevnega reda
4. rednega zasedanja skupščine

družbe,
ki sta ga vložila Kapitalska družba pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana in Slovenska odškodninska druž-
ba, d.d., Ljubljana k dnevnemu redu 4. re-
dnega zasedanja skupščine družbe Color,
d.d., Medvode, ki je sklicana za 30. 10.
2000 (objavljeno v Delu in Uradnem listu
RS, dne 29. 9. 2000) kot sledi predlog za
dopolnitev dnevnega reda.

Kapitalska družba pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., in Slovenska
odškodninska družba, d.d., delničarja druž-
be z več kot dvajsetino osnovnega kapitala
sporočata, da se ne strinjata s predloženim
dnevnim redom 4. skupščine družbe, skli-
cane za 30. 10. 2000, zato skladno z do-
ločbami iz 284. in 286. člena zakona o
gospodarskih družbah predlagata njegovo
dopolnitev in spremembo, za katere bosta
druge delničarje pripravili do tega, da bodo
glasovali za njun predlog, ki sledi v nadalje-
vanju:

– vnese se nova 5. točka dnevnega re-
da: delitev dobička družbe za leto 1997,

– predlagana 5. točka pa postane 6. toč-
ka istega dnevnega reda.

1. Predlog sklepa za spremembo in do-
polnitev dnevnega reda

1. Dnevni red skupščine se dopolni z
novo 5. točko, ki glasi: delitev nerazpore-
jenga dobička družbe iz leta 1997.

2. Predložena 5. točka dnevnega re-
da postane nova 6. točka istega dnevnega
reda.

2. K 5. točki dnevnega reda: delitev ne-
razporejenega dobička družbe iz leta 1997.

Predlog sklepa: del nerazporejenega do-
bička družbe iz leta 1997 se razdeli:

– za dividende delničarjem družbe v viši-
ni 145 SIT bruto na delnico,

– kot udeležbo na dobičku upravi druž-
be v bruto višini 5,000.000 SIT,

– kot udeležbo na dobičku članom nad-
zornega sveta družbe v bruto višini
5,000.000 SIT.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so na dan 20. 10. 2000 imentiki delnic
družbe.

Dividende in udeležbo na dobičku se
izplačajo najkasneje do 31. 12. 2000.

Obrazložitev
Predlog za dopolnitev dnevnega reda z

novo 5. točko zajema delitev nerazporeje-
nega dobička družbe iz leta 1997.

Predlog je skladen s pravili politike izpla-
čevanja dividend /Prospekt za javno proda-
jo delnic družbe iz julija 1996/ in z določba-
mi iz drugega odstavka 284. člena in četr-
tega odstavka 228. člena ZGD ter 8.1.18
in 8.2.36 točke statuta družbe.

Izplačilo dividend in udeležbe na dobič-
ku uprave in nadzornega sveta ne bo v večji
meri vplivala na solventnost družbe.

Color, d.d., Medvode
uprava družbe

Ob-36706
Na podlagi 5.8 in 6.3 člena statuta del-

niške družbe Kovina, Kovinsko predelo-
valno podjetje d.d., Grmaška cesta 3,
Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje

5. skupščino delničarjev
ki bo dne 15. 11. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Valentin Zdravko Špes.

Za preštevalca glasov se izvolita Milojka
Izlakar in Edvard Gril.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar iz Litije.

2. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta, ki
zastopata delničarje.

Predlog sklepov:
1. Odpokliče se člana nadzornega

sveta Vinka Košmrla, ki zastopa delničarje.
2. Ugotovi se, da je članica nadzor-

nega sveta Lijana Nagode podala odstopno
izjavo.

3. Za novega člana nadzornega sve-
ta, ki predstavljata delničarje se imenujeta
Ksenija Gašperšič in Dalibor Kljun.

Imenovanje traja do poteka mandata nad-
zornega sveta.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. v kadrovski službi.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 10. 2000 ali
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njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-
setih dni po sklicu skupščine in o tem obve-
stila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.

Kovina d.d.
uprava

Ob-36707
Na podlagi statuta delniške družbe Pivka

perutninarstvo d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah uprava skli-
cuje

III. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo

d.d.,
ki bo v petek 17. novembra 2000 ob

16. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe
Neverke 30, 6256 Košana.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Vida Gardelin, za preštevalca glasov
se izvoli Mateja Stanič Rudolf iz podjetja RR
& Co., d.o.o.in Dorico Boštjančič. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka Nina Češa-
rek.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo uprave za leto 1999 s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta.

3. Pokrivanje izgube v letu 1999.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v

višini 797,869.477,44 SIT ostane neraz-
porejena.

4. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-
ga sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa:
4.1. Odpokličeta se dosedanja člana

nadzornega sveta Niko Trošt in Mario Ba-
jec.

4.2. Za nova člana se izvoli Milan Lah in
Franc Ohnjec do izteka mandatnega ob-
dobja nadzornemu svetu, to je do 26. 3.
2003.

Predlagatelj sklepov k 1., 2. in 3. točki
je uprava in nadzorni svet, k 4. točki pa
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno skupaj s
prijavo za udeležbo in uresničevanje glaso-
valne pravice na skupščini družbe, upravi

družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas hranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so pravi-
loma vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne. Udeleženci se ob prihodu na skupščino
eno uro pred začetkom seje prijavijo v spre-
jemni pisarni in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Neverkah 30 v
tajništvu uprave in sicer vsak dan od 11. do
13. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane v istem prostoru. V primeru vnovične-
ga zasedanja je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Pivka perutninarstvo d.d.
uprava

Št. 201595 Ob-36844
Na podlagi 8. člena statuta delniške dru-

žbe Gozdnega gospodarstva Slovenj Gra-
dec, d.d., sklicuje uprava

2. skupščino delničarjev
delniške družbe Gozdnega

gospodarstva Slovenj Gradec, d.d.,
ki bo dne 14. 11. 2000 ob 12. uri, v

prostorih hotela Kompas Slovenj Gradec, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev naz-
vočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Jože Logar, za
preštevalca glasov se izvolita Milan Pirnat in
Joža Radoševič ter ugotovi navzočnost vab-
ljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1999 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo uprave o poslovanju družbe Goz-
dno gospodarstvo Slovenj Gradec, d.d., za
leto 1999 z mnenjem revizorja in nadzorne-
ga sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
krivanju izgube iz leta 1999.

Predlog sklepa: potrdi se predlog uprave
in nadzornega sveta, da se izguba iz poslo-
vanja v letu 1999 krije iz nerazporejenega
dobička preteklih let v višini 27,290.101,75
SIT, revalorizacije nerazporejenega dobička
preteklih let v višini 9,447.375,91 SIT, re-
zerv v višini 34,023.561,30 SIT ter revalori-
zacije rezerv v višini 56,440.142,45 SIT.
Ostali del v višini 121,847.253,90 SIT osta-
ne nepokrit.

4. Oblikovanje sklada za odkup lastnih
delnic v višini 10% osnovnega kapitala za
namene iz 240. člena ZGD.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad za od-
kup lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala za namene iz 240. člena ZGD.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov družbe za leto 2000 se
imenuje ITEO – Podjetje za revizijo Ljublja-
na.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v del-
niški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino. Delničarji se prijavijo
pisno – osebno ali s priporočeno pošiljko
najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku druž-
be na mestu, kjer bo seja. S podpisom sez-
nama prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini ter prevzamejo glaso-
valne lističe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 13. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d.d.

uprava

Ob-36911
Na podlagi statuta delniške družbe To-

varne transportnih naprav d.d. Cerknica, z
dne 19. decembra 1996, uprava družbe
TTN Tovarne transportnih naprav d.d. Cer-
knica vabi delničarje na

tretjo skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v četrtek, 16. novembra 2000 ob

13. uri v prostorih uprave na sedežu druž-
be, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in prisotnosti notarja ter izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Janez Pakiž, za prešteval-
ca glasov se imenujeta Janez Telič in Polo-
na Pakiž.

2. Sprememba sklepa 3. točke zapisni-
ka 2. delniške skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave, na
podlagi mnenja revizorske hiše in pozitivne-
ga mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednja delitev dobička: čisti dobiček leta
1998 v skupnem znesku 111,284.217 SIT
se razdeli tako, da se del dobička v znesku
103,702.490 SIT uporabi za pokrivanje re-
valorizirane izgube za poslovni leti 1993 in
1994, ostanek dobička v znesku
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7,581.727 SIT pa ostane nerazporejen.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju podjetja za poslovno leto
1999 na podlagi pozitivnega mnenja revi-
zorja in nadzornega sveta.

4. Delitev dobička za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme naslednja delitev dobička:
predlog razdelitve čistega dobička leta
1999 in nerazporejenega dobička leta
1998. Čisti dobiček leta 1999 v znesku
23,410.728 SIT in revalorizirani nerazpore-
jeni dobiček leta 1998 v znesku
8,157.938,30 SIT (7,581.727 SIT +
576,211,30 SIT) se namenita za delno po-
krivanje revalorizirane izgube leta 1995.

5. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 2000.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijski pregled poslovanja v letu
2000, se na predlog nadzornega sveta ime-
nuje revizorska hiša Constantia MT&D, Vil-
harjeva 27, Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec
se lahko udeleži skupščine oziroma uresni-
čuje glasovalno pravico na skupščini pod po-
gojem, da se najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine prijavi za udeležbo na skup-
ščini. Prijave lahko neposredno odda v taj-
ništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov
družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če jo
je delničar oddal priporočeno po pošti, naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje, kot tudi pooblaščence prosi-
mo, da se na dan zasedanja skupščine javi-
jo v tajništvu najmanj 30 minut pred začet-
kom skupščine zaradi podpisa liste prisot-
nih in prevzema glasovalnih lističev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po preteku 30 minut skupšči-
na ponovno sestane in veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Poročilo o poslovanju je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 12. ure.

Tovarna transportnih naprav
Cerknica, d.d.,

uprava
Viktor Pakiž

Ob-36988
Na podlagi 7. točke statuta delniške dru-

žbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na

izredno sejo skupščine
družbe Arcont, d.d.,

ki bo v sredo, 22. 11. 2000 ob 11. uri, v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine in imenuje notar po predlogu sklica-

telja.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in

imenovanje nadomestnega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, skupščina sprejme sklep o razrešitvi
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev, na podlagi odstopne izjave, z dnem
zasedanja skupščine delničarjev.

Na predlog nadzornega sveta, se za nad-
omestnega člana nadzornega sveta družbe,
zastopnika interesov delničarjev, imenuje dr.
Norbert Bauer.

Mandat novoizvoljenemu članu nadzor-
nega sveta traja od 23. 11. 2000 dalje do
dne, ko se izteče mandat ostalim članom
nadzornega sveta.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležiti se skupščine in uresni-

čevati glasovalno pravico, imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obraz-
ložitvijo v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum prese-
ka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.

Arcont, d.d., Gornja Radgona
uprava

Branko Kurbus, dipl. inž.

Št. 20/2000 Ob-37036
Na podlagi 39. člena statuta delniške

družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, Le-
tališka 16 in 11. člena poslovnika o delu
skupščine, sklicujem

redno skupščino
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 15. 11. 2000 ob 18. uri, v

dvorani SOP Novoline, Litijska cesta 51 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja delniške družbe se izvolijo delovni
organi skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe Avtohiša
Claas, d.d., Ljubljana, za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave – direktorja delniške družbe in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, v letu 1999.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave – direktorja delniške družbe in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme
sklep o delitvi dobička, ki je ugotovljen v
računovodskih izkazih za leto 1999 in o deli-

tvi nerazporejenega dobička prejšnjih let.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
družba IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 1.

Popolno gradivo za skupščino je od dne-
va sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem na sedežu druž-
be.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in pra-
vico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki, ki najkasneje v pone-
deljek, 13. 11. 2000 do 14. ure, v tajništvu
uprave na sedežu družbe, pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim sklepom
o katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasne-
je v roku 7 dni od dneva objave sklica skup-
ščine v Uradnem listu RS.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 19.30, v dvo-
rani SOP Novoline, Litijska cesta 51, Ljub-
ljana. V tem primeru bo skupščina sklepčna
in bo veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
glavni direktor: Pavel Prebil

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-34/00-6 Ob-36690
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 2. 10. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij Živila Kranj, d.d.,
Cesta na Okroglo 3, Naklo in Gramis,
d.o.o., Norišinska ulica 3, Murska Sobo-
ta, skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s pridobitvi-
jo 51% poslovnega deleža družbe Gramis,
d.o.o., s strani podjetja Živila Kranj, d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga trgovine na debelo in drobno z izdelki za
vsakdanjo uporabo ter trga trgovine na de-
belo s sadjem in zelenjavo, 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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Št. 3071-32/00-10 Ob-37162
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 3. 10. 2000 na podlagi četrtega od-
stavka 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju ZPOmK) po uradni
dolžnosti izdal sklep o uvedbi postopka v
zadevi domnevne koncentracije družb Is-
kra Kondenzatorji d.d., Vrtača 1, Semič
in AEG Kondenzatoren und Wandler
GmbH, Sickingenstrasse 71, 12249
Berlin, ker je ugotovil, da je nameravana
koncentracija podrejena določbam zakona
in je izkazan resen sum glede njene skla-
dnosti s pravili konkurence. Koncentracija
naj bi se izvedla z nakupom večinskega pa-
keta delnic, preko dveh slamnatih družb
Ekena d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana in Vir-
ti d.o.o., Rožna dolina, c. V/26, Ljubljana
ter ob sodelovanju z družbo Iskra d.d., Kot-
nikova 28, Ljubljana.

Nameravana koncentracija naj bi se iz-
vedla na trgu kondenzatorjev, ki ga je Urad
razdelil na več samostojnih produktnih tr-
gov: trg kondenzatorjev za odpravo motenj,
trg motorskih kondenzatorjev, trg elektron-
skih kondenzatorjev, trg filtrov in trg močno-
stnih kondenzatorjev. Upoštevni geografski
trg nameravane koncentracije pa je celotno
ozemlje RS.

Urad resnost suma glede skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence utemeljuje z
visokimi tržnimi deleži na posameznih pro-
duktnih trgih. Za uvedbo postopka pa se je
odločil tudi zato, ker drugih podatkov v zve-
zi z udeleženci koncentracije in upoštevni-
mi trgi nima, ker koncentracija Uradu ni bila
priglašena.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Obvestilo

Ob-36758
Občina Žirovnica obvešča, da javna dra-

žba za poslovno stavbo na Breznici 1 (Urad-
ni list RS, št. 51/00) ni uspela, ker ni pri-
spela nobena ponudba.

Občina Žirovnica

Št. 328-1/00 Ob-36986
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

izdaja na podlagi prvega odstavka 13. čle-
na odredbe o električni opremi, ki je name-
njena za uporabo znotraj določenih nape-
tostnih mej (Ur. l. RS, št. 53/00) naslednje

obvestilo
V skladu z določili odredbe o električni

opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št.
53/00) opravljajo pregled preskusnih poro-
čil in registracijo izjave o skladnosti na pod-
lagi 13. člena citirane odredbe naslednje
institucije:

1. SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana,

2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elek-
trotehniko - Laboratorij za metrologijo in ka-
kovost, Tržaška 25, Ljubljana,

3. TCL, Laboratorij za preskušanje in
certificiranje, Partizanska 12, Velenje,

vsak v skladu z dovoljenjem za opravlja-
nje preskusov, za katerega so določeni.

Pregled preskusnih poročil in registraci-
ja izjave o skladnosti na podlagi odredbe o
električni opremi, ki je namenjena za upora-
bo znotraj določenih napetostnih mej, se
bo začela izvajati s 1. januarjem 2001.

S 1. januarjem 2001 so institucije dolž-
ne vzpostaviti enoten register izjav o skla-
dnosti, ki bo javen ter stalno in brezplačno
dostopen inšpekcijskim organom. Ostalim
zainteresiranim uporabnikom se izpisi iz re-
gistra lahko zaračunajo.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 332-01-2/00-1508 Ob-37103
Mestna občina Novo mesto v skladu s

27. členom zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS,
št. 98/99), 6. in 56. členom zakona o go-
spodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93 in 30/98) in 45. členom statuta Me-
stne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
47/99) objavlja

namero
o vlaganju javnega kapitala za zagotovi-

tev zavetišča za zapuščene živali za obmo-
čje Mestne občine Novo mesto kot obliko
zagotavljanja gospodarske javne službe na
podlagi vlog zainteresiranih oseb zasebne-
ga prava.

O izbiri osebe zasebnega prava na pod-
lagi vlog o zainteresiranosti bo odločil vlaga-
telj z upravno odločbo.

Rok v katerem lahko osebe zasebnega
prava predložijo vloge o zainteresiranosti za
opravljanje dejavnosti – zagotovitev zaveti-
šča za zapuščene živali je 30 dni ob objave
te namere.

Kandidati lahko vloge o zainteresiranosti
oddajo na naslov: Mestna občina Novo me-
sto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem, Novi
trg 6, 8000 Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto

Št. 46601-91/00 Ob-36781
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško, z dne 22. 6. 2000, ponovno
objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet javnega razpisa so 3 lokali v

sklopu večnamenske športne dvorane pri
novozgrajenem šolskem centru:

a) lokal št. 1 v velikosti 55,85 m2,
b) lokal št. 2 v velikosti 59,10 m2,
c) lokal št. 3 v velikosti 59,10 m2.

Lokali so locirani ob vzhodni in severni
strani športne dvorane, na parc. št. 980/25
k.o. Leskovec in so last Občine Krško.

Gradnja lokalov v sklopu večnamenske
športne dvorane pri novozgrajenem Šol-
skem centru Krško, obravnava ZN Sp. Grič.
Dostop do lokalov je preko dostopne ceste,
ki je povezana z magistralno cesto Zidani
most–Drnovo.

Vsak lokal ima poleg prodajnega dela
tudi pomožne prostore (garderoba in sani-
tarije za zaposlene). Lokali so v pritlični eta-
ži – dostop je s kote terena.

Vsi lokali so zgrajeni do faze, da je v njih
možen razvod instalacij – elektrika, voda, plin,
so zastekljeni in obdelana je fasada. Zunanja
ureditev z dostopom in parkirnimi prostori je
urejena. Svetla višina lokalov je 3 m.

Lokali ne omogočajo strežbe s hrano in
pijačo.

Lokali so namenjeni trgovski dejavnosti
športne opreme, šolskih potrebščin, foto-
kopirnice in pobodno, izključena pa je pro-
daja alkoholnih pijač in cigaret.

Prodajalec ima pravico presoje namena
lokala glede na lokacijo v izobraževalnem
centru in odločitve o prodaji za predlagan
namen.

2. Izklicna cena:
a) izklicna cena za lokal št. 1 je

10,682.430 SIT,
b) izklicna cena za lokal št. 2 je

11,304.057 SIT,
c) izklicna cena za lokal št. 3 je

11,304.057 SIT.
3. Plačilni pogoji:
S kupci, najboljšimi ponudniki, bodo

sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri če-
mer rok plačila ne more biti daljši od 15 dni
od dneva uveljavitve kupoprodajnih pogodb.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, na naslov Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z ozna-
ko “Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj”, v 15 dneh od te objave,

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nujeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– ponudbi je potrebno predložiti odloč-
bo za opravljanje dejavnosti v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% od izho-
diščne prodajne cene na žiro račun Občine
Krško, št. 51600-630-8013042, sklic na
številko 100 pri APP RS, Podružnica Krško,

– vsi ponudniki bodo v roku 15 dni po
zaključku tega razpisa, pisno obveščeni o
izboru najugodnejših ponudnikov,

– izbrani ponudniki so dolžni v roku 15
dni od prejema obvestila, da so izpolnjeni
vsi  pogoji za sklenitev kupoprodajne po-
godbe, le-to s prodajalcem skleniti,
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– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,

– ogled nepremičnin je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Krško, tel.
07/49-81-279, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško

Št. 3355/2000 Ob-36920
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,

Heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s skle-
pom 43. seje Mestnega sveta mestna obči-
ne Maribor z dne 25. 3. 1998 razpisuje

ponovno javno dražbo
za prodajo dela poslovnega objekta –

bivša šola – v Kamnici, Kamniška graba št.
2, zgrajenega na parc. št. 46/6 in parc. št.
60/0, vl. št. 72, k.o. Kamnica, s pripadajo-
čim sorazmernim deležem funkcionalnega
zemljišča. Objekt je delno podkleten. Del
objekta, ki je predmet prodaje, obsega klet
v izmeri 39,78 m2, pritličje v izmeri 247,18
m2, gospodarsko poslopje v izmeri 36 m2 in
prizidek v izmeri 31,65 m2. Objekt je etaž-
nosti K+P+I, vendar se prodajata samo klet
in pritličje ter gospodarski objekt in prizi-
dek. V delu objekta, ki je predmet prodaje,
se nahaja skupna kotlovnica za celoten ob-
jekt. Kupec je z nakupom tega dela objekta
dolžan oskrbovati s toplotno energijo tudi
preostali del objekta proti plačilu.

Objekt je predviden za trgovsko oziroma
drugo mirno dejavnost.

Izklicna cena nepremičnine je
10,600.000 SIT.

Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo v prostorih družbe GIM,

d.o.o., Maribor, Miklošičeva ul. 4, dne 23.
10. 2000 ob 9. uri. Informacije dobite na
istem naslovu od ponedeljka do petka med
9. in 13. uro, ter po tel. 062/224-251. Na
dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, dolo-
čene z zakonom za pridobitev lastninskih
pravic na nepremičninah v Republiki Slove-
niji in ki najmanj 3 dni pred izvedbo licitacije
vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888, oziroma predložijo ga-
rancijo banke na 1. poziv. K javni dražbi
lahko pristopijo interesenti, ki predložijo po-
trdilo o plačilu varščine oziroma navedeno
bančno garancijo. Pravne osebe morajo
predložiti še potrdilo o registraciji podjetja
in pooblastilo za zastopanje, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu. Interesent, ki
uspe na javni dražbi, mora v roku 8 dni
skleniti z lastnikom kupno pogodbo ter pla-
čati preostali del kupnine v roku 15 dni po

podpisu pogodbe. Če uspešen dražitelj ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v določenem roku, bo pro-
daja razveljavljena, plačana varščina pa za-
pade v korist prodajalca. Kupec je dolžan
plačati prometni davek, stroške overitve po-
godbe in stroške prepisa. Interesentom, ki
ne uspejo na javni dražbi, se varščina vrne v
3 dneh po opravljeni dražbi.

GIM, d.o.o., Maribor

Ob-36980
Mestna občina Celje, Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov
8, Celje, ki ga zastopa direktor mag. Miran
Gajšek, univ. dipl. inž. arh na podlagi 51.
člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93), 47. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), pravil-
nika o načinu, pogojih in postopkih proda-
je, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za
gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lastni Me-
stne občine Celje (Ur. l. RS, št. 46/00) in
uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi ne-
premičnine in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98) razpisuje

javno dražbo
za prodajo komunalno urejenega

stavbnega zemljišča
I. Predmet javne dražbe
Komunalno urejeno stavbno zemljišče za

izgradnjo objektov obrtnih, servisnih, trgov-
skih in ostalih dejavnosti:

1. parc. št. oziroma deli parc. št.:
229/6, 229/7, 233, 234, 235, 236, 237,
238/1, 240/1, 241, 242, 243, 244/1,
247/1, 249, 250, 251/1, 252, 253/1,
256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 257/4,
257/5, 257/6, 259, 260, 274, 275, 276,
277, 278, vse k.o. Celje in 225/1, 225/3,
225/4, 225/5, 227/1, 227/2, 241/1,
245, 252, 257, 264, 268, 1654, vse k.o.
Teharje, v skupni površini 28.706 m2.

Zazidalni pogoji so razvidni v projektu
Sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta
Industrija jug za kompleks bivšega Izletniko-
vega avtobusnega terminala v Celju za obrt-
ne, servisne in trgovske dejavnosti, RC Pla-
niranje, d.o.o. št. 070/97 (Ur. l. RS, št.
75/98). Zemljišča se prodaja v celoti.

Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, plinovodnim omrežjem, ce-
stnim in telefonskim omrežjem do meje
kompleksa ZN.

II. Izklicna cena komunalno urejenega
zemljišča je 30.367 SIT/m2.

V ceni je zajeta oprema iz točke I. in
odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča. V ceni niso zajeti pri-
spevki za priključitev na naprave individual-
ne komunalne rabe ter komunalna oprema
znotraj kompleksa, ki ga določa ZN.

III. Javna dražba bo pisna.
Ponudbe morajo biti vložene najkasneje

v roku 15 dni po objavi tega razpisa, v zaprti
– zapečateni ovojnici na naslov: Mestna ob-
čina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje z ozna-
ko »Javna dražba za prodajo komunalno ure-
jenega stavbnega zemljišča«, številko Urad-
nega lista RS, v katerem je bila dražba ob-
javljena in pripisom »Ne odpiraj!«. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja ponudbe.

IV. Vodenje javne dražbe
Za izvedbo postopka javne dražbe, ka-

kor tudi vodenje javne dražbe, je s sklepom
župana Mestne občine Celje imenovana pet-
članska komisija za izvedbo in vodenje jav-
ne dražbe.

V. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponede-

ljek, dne 30. 10. 2000 ob 11. uri v prosto-
rih direktorja Zavoda za planiranje in izgrad-
njo Celje, Trg celjskih knezov 8/II nadstro-
pje.

Kot najugodnejša ponudba se bo štela
cenovno najvišja prejeta pisna ponudba.

Komisija bo po končani javni dražbi ob-
javila, kdo je najugodnejši ponudnik.

VI. Sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične

osebe z državljanstvom Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji, ki bodo ponudbi priložili kopijo over-
jenega potrdila o državljanstvu oziroma over-
jen izpis iz sodnega registra, kopijo potrdila
o vplačani varščini iz točke VII. in dokazilo o
plačilu davkov in prispevkov in zapadlih ob-
veznosti do svojih upnikov.

VII. Plačilo varščine
Zainteresirani ponudniki morajo plačati

varščino v višini 10% izklicne cene v višini
87,455.583 SIT na žiro račun št.
50700-630-8010105 na ime Mestna obči-
na Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, ki mora biti plačana pred javnim odpi-
ranjem prispelih ponudb.

Plačana varščina se bo izbranemu ponu-
dniku vštela v kupnino. Vsem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v
15 dneh po končanem postopku izbora naj-
ugodnejšega ponudnika. Vplačana varščina
se ne obrestuje.

VIII. Navzočnost na javni držabi
Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se

morajo pred pričetkom javne dražbe izkaza-
ti z veljavnim pooblastilom.

IX. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Izbran ponudnik mora najkasneje v pet-

najstih delovnih dnevih po opravljeni javni
dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo o pro-
daji komunalno urejenega stavbnega zemlji-
šča in jo najkasneje v roku petnajst dni po
podpisu overiti pri notarju, sicer varščina
zapade.

Izbrani ponudnik je dolžan kupnino pla-
čati najkasneje v roku osmih dni od uveljavi-
tve kupoprodajne pogodbe na žiro račun št.
50700-630-8010105 na ime Mestna obči-
na Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje.

X. Prevzem zemljišča
Zemljišče prevzame kupec v posest šele

po plačilu celotne kupnine.
XII. Plačilo taks, davkov in drugih pristoj-

bin
Davek in vse stroške v zvezi s prenosom

lastništva plača kupec.
XIII. Načelo prodaje zemljišča
Zemljišče, ki se prodaja je naprodaj po

načelu videno-kupljeno.
XIV. Informacije o zemljišču in ogled zem-

ljišč
Ogled zemljišča ter druge informacije v

zvezi s predmetom prodaje je mogoč pri
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje vsak delovni dan
na tel. 03/42-65-600. Kontaktna oseba raz-
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pisovalca javne dražbe je mag. Miran Gaj-
šek, univ. d.i.a., direktor Zavoda za planira-
nje in izgradnjo Celje, tel. 03/426-56-00.

Mestna občina Celje
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

VERTIGO, Zavod za kulturno dejavnost,
Kersnikova 4, Ljubljana, štampiljko z vsebino:
VERTIGO, ZAVOD ZA KULTURNE DEJAV-
NOSTI, Kersnikova 4, LJUBLJANA, št. 2.
gnk-38011

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva ce-
sta 19, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z
vsebino: zavarovalnica triglav, d.d. OBMOČ-
NA ENOTA MURSKA SOBOTA, št. 12.
gnn-37683

Priglasitveni list

Babič Boris, Cvetkova ulica 19, Murska
Sobota, obrtno dovoljenje,
št. 058178/1580/01-46/1996 - repre-
zentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
24. 1. 1996 pri OZS. gnz-37846

Boštjančič Darja, Gratova 25, Škofljica,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0407/94 z
dnem 1. 12. 2000, izdan dne 30. 5. 1994.
gnr-37954

Burkić Bego, Dantejeva ulica 27/d, Izo-
la - Isola, obrtno dovoljenje,
št. 015989/0492/00-23/1995 - repre-
zentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnu-37855

Čadež Viktor, Starovaška cesta 29, Žiri,
priglasitveni list, opravilna št. 53-0824/95, iz-
dan dne 18. 1. 1995. gnr-38054

Čož Milena, Žalna 33/a, Grosuplje, prigla-
sitveni list, opravilna št. 09-707/94, izdan dne
28. 12. 1994. gnr-37729

Durnik David, Goriška 9, Ajdovščina, pri-
glasitveni list, opravilna št. 01-0902/96, iz-
dan dne 5. 2. 1996. gnu-38001

Fink Robert, Prečna 11, Novo mesto, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/1842-96, iz-
dan dne 1. 4. 1996. gnb-37895

Gomolj Dominik, Vale 4, Komen, priglasi-
tveni list, opravilna št. 48-9668/94, izdan dne
6. 12. 1994. gnl-38010

Goršin Silvija, Dol. Gradišče 10, Šentjer-
nej, obrtno dovoljenje, št. 011925/0625/00-
48/1995. gnm-37984

Grašič Milan, Rakitna 120, Preserje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-904/94, izdan
dne 26. 10. 1994. gny-37872

Jolović Miroslav, Prijateljeva ulica 19, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 028826/0666/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-37648

Klavora Miran s.p., Čezsoča 128, Bo-
vec, obrtno dovoljenje, št. 80161 - repre-
zentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
12. 8. 1998, izdala Obrtna zbornica Slove-
nije. gnr-37454

Klavora Miran s.p., Čezsoča 128, Bovec,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 298/0900/01-65/1995, izdana dne
10. 7. 1998, izdala Obrtna zbornica Sloveni-
je. gnw-37453

Kocjančič Ivica s.p., Ferrarska 14, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/09-2723/00, izdan dne 22. 3. 2000.
gni-37713

Kocjančič Ivica s.p., Ferrarska 14, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016229/3168/01-27/2000, izdana dne
22. 3. 2000. gnr-37883

Kopše Alojz, Breg 33/a, Majšperk, obrtno
dovoljenje, št. 45861/1085/02-52/1995.
gnh-37464

Kozel Ivan, Vena Pilona 12, Koper - Capo-
distria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016736/0861/00-27/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-37870

Križan Miran, Drašiči 20, Metlika, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 057841/6430/01-
41/1995043. gns-37478

Lončar Tomaž, Gubčeva ulica 11, Mirna,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0682/98,
izdan dne 3. 6. 1998. gni-38013

Menegalija Franc, Ljubljanska cesta 16,
Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št. 09-
0557/94, izdan dne 1. 6. 1994. gnj-37637

Otolani Roman, Notranjska 41, Cerknica,
priglasitveni list, opravilna št. 04-00232/94,
izdan dne 17. 6. 1994. gnc-37644

Padar Denis, Dolina 2, Izola - Isola, prigla-
sitveni list, opravilna št. 040-0907/95, izdan
dne 20. 6. 1995. gnn-37608

Pavlin Ludvik, Šenturška gora 23/a, Cer-
klje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 016136/3478/00-28-1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnj-37491

Pavlin Tomaž s.p., Prisojna pot 4/a, Novo
mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 059356/2523/01-48/1997, izdana dne
21. 2. 1997. gnu-37451

Premrn Janez, Gregorčičeva 1, Vipava,
obrtno dovoljenje, št. 50060/1472/01-
11/1996, izdano dne 7. 2. 1996.
gns-37628

Rom Sašo, Podkraj 14, Litija, priglasitveni
list, opravilna št. 23-0043/99, izdan dne
13. 10. 1999. gnk-37761

Rop Jana, Plac 12, Ljubno ob Savinji,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 19085/0089/00-45/1995. gnf-37541

Rustja Zoran, Parecag 106/a, Sečovlje -
Sicciole, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 59686/1161/01-50-1995, izdana dne
13. 6. 1995. gnt-37627

Siniko Brane, Kidričeva ulica 10, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 261198/94, izdan na ime Siniko Jožef.
gnp-38031

Sitar Stane s.p., Stožice 23, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 036898, izdano dne
18. 3. 1998. gnw-38099

Skol Alojz s.p., Glavna cesta 19, Mirna,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0356/94,
izdan dne 2. 11. 1998. gne-37717

Stakić Slobodan s.p., Ragovska ulica 14,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2376-99. gng-37715

Potne listine

Andjelić Matej, Preglov trg 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 886427, izdala UE Ljubljana.
gnk-37961

Anžič Rok, Zg. Jarše, Krožna ulica 19,
Radomlje, potni list, št. BA 967797, izdala
UE Domžale. gng-37840

Bagon Ivica, Prvačina 120/b, Dornberk,
potni list, št. AA 889071, izdala UE Nova
Gorica. gnd-37793

Bauer Alen, Ljubljanska 29, Kočevje, pot-
ni list, št. BA 407143, izdala UE Kočevje.
gnx-37498

Brezinščak Davor, Maistrova 2, Rogatec,
potni list, št. AA 236952, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnp-37606

Cesar Marko, Golnik 67, Kranj, potni list,
št. AA 800127, izdala UE Kranj. gnl-37785

Cesar Tina, Puterlejeva 17, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 637076, izdala UE Ljubljana.
gnn-37783

Černe Andrej, Smerdujeva 47, Ljubljana,
potni list, št. AD 001553 - diplomatski.
gnd-37768

Črnič Zvone, Ulica Ivana Selana 23, Bre-
zovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 170830,
izdala UE Ljubljana. gnx-37827

Dizdarević Tina, Cesta v Rovte 12, Slo-
venski Javornik, Jesenice, potni list, št. BA
727408, izdala UE Jesenice. gnt-37477

Doberšek Andreja, Destrnik 23/a, Destr-
nik, potni list, št. BA 569501, izdala UE Mari-
bor. gny-37997

Dolenšek Franc, Drožanjska cesta 103,
Sevnica, potni list, št. AA 887380, izdala UE
Sevnica. gnv-37850

Doljak Milojka, Ulica F. Baliča 28, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št.
AI 134138, izdala UE Nova Gorica.
gnz-37671

Drobnjak Aleksander, Ljubljanska 83,
Domžale, potni list, št. BA 726855, izdala UE
Domžale. gnv-38075

Fajfar Dušan, Breg ob Savi 55/a, Mavči-
če, potni list, št. AA 015373, izdala UE Kranj.
gnz-37675

Fajfar Jana, Breg ob Savi 55/a, Mavčiče,
potni list, št. AA 496827, izdala UE Kranj.
gnc-37673

Fajfar Jure, Breg ob Savi 55/a, Mavčiče,
potni list, št. BA 702756, izdala UE Kranj.
gnx-37677

Fajfar Tanja, Breg ob Savi 55/a, Mavčiče,
potni list, št. BA 702755, izdala UE Kranj.
gnb-37674

Gorkič Erika, Vodovodna ul. 8, Sežana,
potni list, št. BA 805727, izdala UE Sežana.
gns-37678

Hatič Aleš, Cankarjeva ul. 6, Radovljica,
potni list, št. BA 881832, izdala UE Radovlji-
ca. gnj-37937

Hočevar Tit, Soška 64, Ljubljana, potni
list, št. BA 591592, izdala UE Ljubljana.
gng-38040

Igličar Janez, V Hrastovec 11, Notranje
Gorice, potni list, št. AA 674260, izdala UE
Ljubljana. gnn-38033

Ismaili Jusuf, Dobrovnik 247, Dobrovnik -
Dobronak, potni list, št. BA 559247, izdala
UE Lendava. gnm-37934

Ivković Srđan, Toplarniška 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 732636, izdala UE Ljubljana.
gnt-37952

Jašić Elvir, Jakčeva ul. 43, Ljubljana, potni
list, št. BA 797033, izdala UE Ljubljana.
gni-37838
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Jašić Kadir, Rusjanov trg 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 455926, izdala UE Ljubljana.
gnb-37745

Jureč Marija, Črnomeljska 17, Kočevje,
potni list, št. AA 165635, izdala UE Kočevje.
gnb-37520

Juvan Grega, Štihova 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 591246, izdala UE Ljubljana.
gnd-37493

Juvanc Sašo, Simončičeva ulica 6, Treb-
nje, potni list, št. AA 609738, izdala UE Treb-
nje. gnb-38095

Kajević Samir, Pot na Rakovo jelšo 311,
Ljubljana, potni list, št. BA 858103, izdala UE
Ljubljana. gnt-37956

Kavčič Nevenka, Željne 15/a, Kočevje,
potni list, št. AA 240374, izdala UE Kočevje.
gnk-37936

Kline Mala, Pod vrbami 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 587108, izdala UE Ljubljana.
gnm-38009

Kobal Ticijana, Sv. Anton, Kortina 2, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 62, izdala UE Koper. gnh-38043

Kogej Primož, Gasilska ulica 9, Rakek,
potni list, št. BA 068714, izdala UE Cerknica.
gnv-37500

Kolar Branko, Bizeljska cesta 76, Brežice,
potni list, št. AA 987063, izdala UE Brežice.
gnq-37805

Kos Primož, Prapetno 10, Tolmin, potni
list, št. BA 978028, izdala UE Tolmin.
gni-37938

Kos Romana, Pot v Bitnje 8, Kranj, potni
list, št. BA 868859, izdala UE Kranj.
gnz-37821

Kosmač Miran, Miklošičeva 4/b, Domža-
le, potni list, št. AA 492679, izdala UE Dom-
žale. gnq-37680

Kovačič Luka, Zalošče 29/b, Dornberk,
potni list, št. BA 651501, izdala UE Nova
Gorica. gne-37667

Koželj Nikolaj, Tabor 5, Ljubljana, potni
list, št. AA 603702, izdala UE Ljubljana.
gnv-38025

Krajnc Stanislav, Radoslavci 13, Mala Ne-
delja, potni list, št. BA 729202, izdala UE
Ljutomer. gny-37897

Kralj Gregor, Ulica bratov Novak 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 556298, izdala UE
Ljubljana. gnh-37789

Kravcar Boštjan, Medenska 33, Ljubljana,
potni list, št. AA 168465. gns-37703

Krč Zdravko, Tupaliče 2, Preddvor, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 62/2000. gnf-38041

Krepfl Davor, Dimičeva 10, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 999827, izdala UE Ljubljana.
gns-37528

Kuhar Pucko Melita, Steletova 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 5251, izdala UE Ljubljana.
gnl-37910

Kuhar Pucko Sarah, Steletova 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 858205, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-37912

Kunčič Boris, Ulica Staneta Bokala 18,
Jesenice, potni list, št. AA 490001, izdala UE
Jesenice. gnr-38079

Lampič Andreja, Cesta na Ježah 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 290032, izdala UE
Ljubljana. gnk-37811

Lanjšček Milenko, Kruplivnik 88/a, Grad,
potni list, št. BA 779878, izdala UE Murska
Sobota. gnq-37930

Lapanja Jasmina, Mladinska ulica 12,
Spodnja Idrija, potni list, št. BA 751362, izda-
la UE Idrija. gnb-37945

Lapoši Vinko, Lendavska 37/a, Murska
Sobota, potni list, št. AA 795191, izdala UE
Murska Sobota. gnu-37826

Leskovar Barbara, Topniška ulica 70, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 599412, izdala UE
Ljubljana. gni-37513

Macuka Edo, Ljubljanska cesta 42/a, Gro-
suplje, potni list, št. AA 943369, izdala UE
Grosuplje. gnj-37862

Macuka Marinka, Ljubljanska cesta 42/a,
Grosuplje, potni list, št. AA 431367, izdala
UE Grosuplje. gni-37863

Maras Marina, Cesta 24 junija 76, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720042, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-38030

Markočić Igor, Fazan 6/c, Lucija, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. BA 576402,
izdala UE Piran. gnt-37527

Martinec Januar, Mokrška ulica 51/c,
Ljubljana, potni list, št. BA 773438, izdala UE
Ljubljana. gnt-38077

Mauri Ivana, Bukovo 60, Idrija, potni list,
št. AA 949977, izdala UE Idrija. gnr-37529

Medved Simona, Liberga 7, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 507581, izdala UE Litija.
gnh-38089

Miletić Nina, Ellerjeva 47, Ljubljana, potni
list, št. BA 885480, izdala UE Ljubljana.
gnp-37781

Milkovič Iztok, Ulica Marice Kovačeve 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 16535, izdala UE
Ljubljana. gni-37438

Mozetič Maja, Ivana Regenta 63, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119473, izdala UE Nova Gorica.
gny-37797

Mrvoš Nedeljko, Tovarniška cesta 12/f,
Logatec, potni list, št. AA 804183, izdala UE
Logatec. gnh-37668

Novak Alenka, Smlednik 24/b, Smlednik,
potni list, št. AA 712406, izdala UE Ljubljana.
gnh-37814

Novak Anja, Smlednik 24/b, Smlednik,
potni list, št. BA 898705, izdala UE Ljubljana.
gni-37813

Novak Darko, Hribarjeva ulica 14, Celje,
potni list, št. BA 683435, izdala UE Celje.
gnn-37858

Novak Igor, Smlednik 24/b, Smlednik,
potni list, št. AA 712405, izdala UE Ljubljana.
gng-37815

Novak Nina, Smlednik 24/b, Smlednik,
potni list, št. BA 898704, izdala UE Ljubljana.
gnj-37812

Pajek Ivan, Velike Dole 12, Veliki Gaber,
potni list, št. AA 074935, izdala UE MZZ R
Slovenije. gnp-37806

Palić Nazif, Šmarje 33, Šmarje, potni list,
št. AA 756937, izdala UE Koper. gnv-37900

Plevnik Anton, 337 Bay Rd. Cheltenham,
Melbourne, Avstralija, potni list, št. BA 73649,
izdala UE Slovenske Konjice. gnq-37534

Popit Vasja, Perkova ulica 16, Kamnik,
potni list, št. CA 4829, izdala UE Kamnik.
gnf-37916

Primožič Matjaž, Mala vas 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 861116, izdala UE Ljubljana.
gnp-37906

Pupovič Elvin, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 998302, izdala UE Ljubljana.
gny-37922

Savić Suzana, Na jami 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 523486, izdala UE Ljubljana.
gnh-37839

Senica Barbara, Dol - Suha 8, Rečica ob
Savinji, potni list, št. BA 527344, izdala UE
Mozirje. gnl-37810

Sever Benjamin, Šalek 83, Velenje, potni
list, št. AA 701880, izdala UE Velenje.
gnv-38000

Simeunović Mitra, Povšetova 63, Ljublja-
na, potni list, št. BA 799333, izdala UE Ljub-
ljana. gns-37953

Slemenik Andrej, Meškova 10, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 801526, izdala
UE Slovenj Gradec. gne-37517

Smukavc Igor, Valjavčeva ulica 20,
Kranj, potni list, št. AA 647995, izdala UE
Kranj. gnm-37609

Srebot Natalija, Starograjska ulica 17,
Radeče, potni list, št. BA 146683, izdala
UE Laško. gnz-37696

Stančič Dejan, Mencingerjeva 87, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 42693, izdala UE
Ljubljana. gnc-37919

Stančič Karin, Mencingerjeva 87, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 883447, izdala UE
Ljubljana. gnz-37921

Stančič Saba, Mencingerjeva 87, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 883093, izdala UE
Ljubljana. gnf-37920

Stojanović Nada, Seča 70/a, Portorož -
Portorose, potni list, št. BA 400064, izdala
UE Piran. gng-37665

Stojanović Nada, Seča 70/a, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
157570, izdala UE Piran. gnk-37661

Stražar Danica, Podrečje 80, Domžale,
potni list, št. AA 100851, izdala UE Domža-
le. gnf-38091

Sulejmani Medine, Završje 27, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. CA 405, izdala
UE Ljubljana. gnu-37926

Šahdić Emir, Zavetiška 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 971976, izdala UE Ljubljana.
gny-37672

Šijanec Marija, Tugomerjeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 974478, izdala UE
Ljubljana. gnr-38004

Škrbić Nevenka, Vilfanova ulica 6, Por-
torož - Portorose, potni list, št. AA 516112,
izdala UE Piran. gnb-37795

Škrbić Suzana, Vilfanova ulica 6, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. BA 576641,
izdala UE Piran. gnc-37794

Škrobar David, Kocljeva ulica 1, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 865914, izdala
UE Gornja Radgona. gnt-37852

Štirn Lidija, Stanežiče 7/f, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 10039, izdala UE Ljubljana.
gni-37788

Šušteršič Martin, Malovaška 39, Brezo-
vica pri Ljubljani, potni list, št. AA 819766,
izdala UE Ljubljana. gnj-37537

Šušteršič Martina, Malovaška 39, Bre-
zovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
813945, izdala UE Ljubljana. gni-37538

Tahiri Lejla, Ulica Tončka Dežmana 8,
Kranj, potni list, št. BA 960156, izdala UE
Kranj. gny-37972

Tavčar Zlata, Mencingerjeva 87, Ljublja-
na, potni list, št. AA 44527, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-37918

Tomić Dragica, Kidričeva ulica 30/c, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. 112929, izdala UE Nova Gorica.
gnf-38016

Tratar Andrej, Trščina 8, Tržišče, potni
list, št. BA 615281, izdala UE Sevnica.
gnq-37780

Urankar Nuška, Ljubljanska 76, Domža-
le, potni list, št. AA 579226, izdala UE Dom-
žale. gnf-37691

Vidjen Zinko, Sedejev trg 5, Cerkno, pot-
ni list, št. AA 125433, izdala UE Idrija.
gnh-37714

Vrhovnik Matjaž, Praše 36, Mavčiče, pot-
ni list, št. BA 564744, izdala UE Kranj.
gnz-37546

Vučak Dušan, Ivanjševski vrh 34, Spod-
nji Ivanjci, potni list, št. BA 757596, izdala
UE Gornja Radgona. gns-37853
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Vukadin Vlado, Ciril Metodova ulica 16,
Maribor, potni list, št. BA 90141, izdala UE
Maribor. gnh-38014

Zadnik Srečko, Drobtinška pot 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 10492, izdala UE Ljublja-
na. gnj-37787

Zagoričnik Miha, Ob strugi 4, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. BA 620359, iz-
dala UE Žalec. gnn-37658

Zlatar Sara, Cankarjeva 58, Nova Gorica,
potni list, št. BA 993462, izdala UE Nova
Gorica. gnu-37776

Žagar Bojan, Sp. Gameljne 40, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. AA 819391, izdala UE
Ljubljana. gnw-37649

Židov Bojan, Ljubljanska 76, Domžale, pot-
ni list, št. AA 086148, izdala UE Domžale.
gne-37692

Osebne izkaznice

Adamlje Stane, Poklukarjeva ulica 6,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.91/2000. gnc-37969

Arbajter Jožef, Draža vas 22, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 30815.
gny-37447

Bajc Marjetka, Bukovje 2, Postojna,
osebno izkaznico, št. 48398. gnz-38021

Balaž Dobrila, Partizanska 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 347394. gnd-37468

Benko Gregor, Ob Koprivnici 31, Celje,
osebno izkaznico, št. 244362. gnl-37660

Bergant Magda, Kocjanova ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 194323.
gni-38088

Bešić Rafko, Trg Prešernove brigade 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 373183.
gnx-37548

Bjelica Nada, Trinkova ulica 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 11854. gnk-37686

Boršnak Andrej, Prihova 4, Nazarje,
osebno izkaznico, št. 231498. gne-37942

Bosnar Antun, Pristava 6, Vojnik, oseb-
no izkaznico, št. 156449. gng-37540

Brezovar Aleš, Prešernova 7, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 246265. gnc-37694

Bricelj Tanja, Litijska cesta 243/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 230541.
gnb-37970

Čerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179313. gnn-38058

Fišer Estera, Prekmurska ulica 66, Mari-
bor, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.7/2000. gnh-37664

Gantar Marjan, Groharjevo naselje 30,
Škofja Loka, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.91/2000. gno-37457

Grobin Jure, Milčinskega 11, Celje,
osebno izkaznico, št. 282170. gnl-37685

Hatunšek Franc, Trg revolucije 10/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 90420.
gnb-37670

Hervol Adrijana, Prežihova 10, Brežice,
osebno izkaznico, št. 101430. gnp-37531

Hočevar Romina, Zatolmin 55, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 319416. gnr-37929

Hribovšek Vitomir Franc, Aljaževa 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143016.
gnz-38096

Ivašković Sanda, Volčičeva 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 256698.
gnx-37523

Klanšek Jožef, Novo Polje, Cesta XVII/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 369405.
gnz-37525

Konjević Egedis, Čanžekova 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 272317.
gnz-37746

Kravanja Nika, Rožna ulica 17, Postojna,
osebno izkaznico, št. 301085. gnz-37946

Kristan Jana, Zalaznikova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 255124. gnb-38070

Kuhar Pucko Melita, Steletova 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 130989.
gnk-37911

Kumar Mitja, Gogalova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232152. gnh-37514

Lanščak Anica, Ciril Metodova 14, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 26770.
gny-37522

Lipič Petra, Jalnova ulica 53, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 238529. gni-37763

Lovše Marija, Šentjakob 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 203249. gnu-37651

Ložar Polona, Zg. Gameljne 67, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico, št. 355170.
gng-37915

Lukanc Marjan, Kantetova 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159545. gnz-37521

Marinič Jaka, Lamutova ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 209434.
gnz-37646

Miović Miloš, Vilharjeva 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 395107. gnd-37718

Mlakar Irena, Cankarjeva 56, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 250457.
gnn-37933

Motaln Jožef, Smrečno 27, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 32261.
gnj-37712

Mušič Milena Marija, Reboljeva 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 359966.
gns-38078

Nahtigal Konrad, Trg bratov Mravljakov
1, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 95166.
gnx-38023

Novak Darko, Hribarjeva ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 8906. gno-37857

Pavec Teja, Podbrezje 230, Naklo,
osebno izkaznico, št. 129214. gnl-37535

Perić Dušan, Pod vinogradi 5, Straža,
osebno izkaznico, št. 143286. gnl-37935

Peterlin Klemen, Dolščaki 10, Rob,
osebno izkaznico, št. 402431. gnq-38080

Pirš Jasna, Opekarniška 1, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 175182. gnp-37931

Plevnik Sonja, Jamova ulica 6, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 152907.
gnw-37524

Polajnko Jožef, Ljubljanska 3/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 195224. gnf-37941

Poznanović Karla, Trubarjeva 72, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 77189. gnq-38055

Razpet Janja, Pot v strano 9, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 290818. gnf-38066

Rebernik Miroslav, Užiška ulica 12, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 172259.
gne-38017

Rošker Dejan, Morje 21, Fram, osebno
izkaznico, št. 277758. gno-37807

Savinek Mihael, Vavpotičeva 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 294827.
gnw-37824

Schaup Marija, Riharjeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 346087. gng-37640

Slemenik Andrej, Meškova 10, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 168614.
gnd-37518

Ševerkar Bogomil, Gorkičeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 328354.
gnw-37949

Štrekelj Jernej, Partizanska cesta 26/a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 246263.
gnm-38059

Šušteršič Kristina, V Rojco 10, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 320660.
gnq-37705

Tancek Jože, Iška Loka 12, Ig, osebno
izkaznico, št. 192897. gnu-37701

Tičar Matej, Voklo 86, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 156879. gno-37682

Tomšič Marija, Spodnje Pirniče 70, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 259697.
gne-38092

Trkov Saša, Kogojeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 346918. gnp-38056

Trop Lidija, Ivanjkovci 4/a, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 242797. gnf-37791

Turner Jožef, Kroška 16, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 41683. gnc-37519

Zlodej Jernej, Finžgarjeva 6, Lesce,
osebno izkaznico, št. 111254. gnz-37446

Zorko Vincenc, Kalce 15, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 300290. gnr-37804

Žnidaršič Damjan, Apihova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 312882.
gnt-37902

Vozniška dovoljenja

Ambruš Helena Tatjana, Lendavska ulica
43, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 16356. gnx-37623

Artenjak Jožica, Gubčeva 31, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26841, iz-
dala UE Ptuj. gnk-37461

Bajželj Zdravko, Bavdkova 2, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 272299,
reg. št. 5957, izdala UE Kranj. gnb-37620

Beck Roland, Dokležovje, Kovaška 6, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 36156.
gnc-37894

Belič Gregor, Martina Krpana ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 481023, reg. št. 125198, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-37652

Benko Stanislava, Selce 11/a, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2929, iz-
dala UE Lenart. m-1655

Bergant Magda, Kocjanova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146571, reg. št. 10119, izdala UE Ljubljana.
gnj-38087

Bizjak Janez, Rečiška cesta 1/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 327082,
reg. št. 17473, izdala UE Radovljica.
gng-37940

Bjelica Nada, Trinkova ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 688993,
reg. št. 131784, izdala UE Ljubljana.
gnj-37687

Blokar Jaka, Privoz 6/a, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1342892,
reg. št. 230670, izdala UE Ljubljana.
gnb-37499

Bobek Andrej, Polzela 207/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
209156, izdala UE Žalec. gnx-37848

Božič Sandi, Smrekarjeva ulica 39, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7091, izdala UE Izola. gny-38097

Brezner Renato, Zelena ulica 5, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 85231. m-1644

Bricelj Tanja, Litijska cesta 243/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845446, reg. št. 176309, izdala UE Ljublja-
na. gnd-37968

Butući Marino, Oljčna pot 7, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5580,
izdala UE Piran. gnl-37735
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Caf Joža, Naselje Ljudske pravice 34, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 00769. gng-37890

Cerk Benjamin, Zalarjeva cesta 41, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 15492, izdala UE Vrhnika. gnk-38061

Cimerman Aleš, Glinek 21, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1163950,
reg. št. 184214, izdala UE Ljubljana.
gnm-37959

Colner Drago, Tomšičeva 2/c, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17104.
gnp-37681

Crnkovič Marko, Povšetova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
13765, reg. št. 164829, izdala UE Ljubljana.
gnm-37709

Čerčnik Maruša, Lokrovec 22/a, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1282227, reg.
št. 32664. gnc-37819

Ćebron Danaja, Ul. Istrskega odreda 4,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9458, izdala UE Izola. gnk-37986

Debevec Einfalt Katja, Aškerčeva ulica
2/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12717, izdala UE Kamnik. gnj-38062

Dečman Milan, Bezenškovo Bukovje 24,
Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. S
553638, reg. št. 14744. gni-37663

Dolgan Rudolf, Ul. B. Magajne 5, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1703, izdala UE Izola. gnx-37873

Domnik Mira Cvetka, Cerkova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 595089, reg. št. 3557, izdala UE Ljublja-
na. gnm-37834

Dragojević Zoran, Janka Puclja 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307905, reg. št. 32093, izdala UE Kranj.
gnt-37502

Dukarič Mihael, Ulica Juleta Gabrovška
30, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 13337, izdala UE Kranj. gno-37732

Dukić Božo, Likozarjeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 170655,
reg. št. 27768, izdala UE Kranj. gnt-38027

Đurić Jakov, Živinozdravska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1366936, reg. št. 232560, izdala UE Ljublja-
na. gnt-37702

Erbus Dušan, Ptujska gora 99, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26801, izdala UE Ptuj. gnp-37981

Ferlan Aleš, Teslova ulica 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1213134,
reg. št. 182906, izdala UE Ljubljana.
gnc-37619

Ferlan Štefan, Gorica pri Raztezu 13, Ko-
privnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8462, izdala UE Krško. gnx-37448

Fink Boštjan, Zvezda 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134231,
reg. št. 214327, izdala UE Ljubljana.
gnf-37966

Florjančič Igor, Cesta talcev 13/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287769,
reg. št. 40984, izdala UE Kranj. gnl-37885

Frelih Simon, Britof 262, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066473, reg.
št. 46317, izdala UE Kranj. gnd-38093

Gabrovšek Franci, Stara Vrhnika 66, Vr-
hnika, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 79/2000. gnx-38073

Gantar Marjan, Groharjevo naselje 30,
Škofja Loka, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 91/2000.
gnp-37456

Gazvoda Jelka, Ul. bratov Kotar 5, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 187088,

reg. št. 14208, izdala UE Domžale.
gnj-37612

Germelj Jožica, Raduhe 4, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8023, izdala
UE Mozirje. gnk-37611

Gnamuš Boris, Otiški vrh 136, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5798. gns-37803

Godnjavec Jožefa, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263411, reg. št. 121545, izdala UE Ljublja-
na. gnv-37625

Gorc Miran, Dol. Selce 13, Dobrnič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1258296, reg. št. 9405, izdala UE Trebnje.
gnc-37748

Gorenc Jasmina, Gorenja vas 21/a, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 35829, izdala UE Novo mesto.
gnn-37983

Gregorič Marko, Prvačina 28, Dornberk,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnv-37875

Horjak Miran, Celjska cesta 5, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. S 1034715, izdala UE
Laško. gni-37817

Hrovat Slavica, Krmelj 84/a, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 155257,
reg. št. 8841. gnr-37854

Islamović Emina, Majaronova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286891, reg. št. 210773, izdala UE Ljublja-
na. gnv-37925

Ivanković Marko, Sketova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049524, reg. št. 207910, izdala UE Ljublja-
na. gnq-37905

Jager Peter, Galjevica 42, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370253,
reg. št. 128217, izdala UE Ljubljana.
gnj-37837

Jamnik Agata, Dol 10, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 213199, izdala
UE Ljubljana. gno-37657

Jankovič Franc, Pod jezom 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1286975, reg. št. 94766, izdala UE Ljublja-
na. gnc-38069

Jelinčič Zofija, Med ogradami 33, Solkan,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnf-37991

Kac Zvonko, Selavec 35, Šentjanž pri Dra-
vogradu, vozniško dovoljenje, reg. št. 4719.
gno-37782

Kacin Iztok, Otona Župančiča 11, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090386, reg. št. 10900, izdala UE Idrija.
gnp-37856

Kaligarič Tanja, Ulica oktrobrske revoluci-
je 19/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8600, izdala UE Izola. gnk-37736

Karamarković Dejan, Trg revolucije 4, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 8613, izdala UE Trbovlje. gnl-37985

Katana Vesna, Ul. bratov Učakar 126, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369818, reg. št. 197174, izdala UE Ljublja-
na. gnn-37508

Kekec Slavko, Ulica II. bataljona 1, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 7105, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl-37614

Kerin Vladimir, Ul. Anke Salmič 10, Lesko-
vec pri Krškem, vozniško dovoljenje, reg.
št. 6798, izdala UE Krško. gne-37542

Kirn Marjan, Dom in vrt 45, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5555, izda-
la UE Trbovlje. gnz-37496

Kline Mala, Pod vrbami 2, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165008,

reg. št. 218580, izdala UE Ljubljana.
gnn-38008

Kobal David, Titova 47, Jesenice, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. S 1080274, izdala
UE Jesenice. gni-38063

Kobal Ticijana, Sv. Anton, Kortina 2, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 45734, izdala UE Koper. gng-38044

Kodrič Drago, Doljna Prekopa 58, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 7689. gnd-37943

Kojc Nataša, Vičava 48, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 42329, izdala UE
Ptuj. gnj-37887

Kokalj Brigita, Volčji potok 42, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16805, iz-
dala UE Kamnik. gno-37957

Kompoš Tadeja, Pot na Drenikov vrh 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1165993, reg. št. 218081, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-37843

Koroša Milan, Kaniža 22, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 575, izdala UE Pesnica. m-1612

Kovač Kralj Anita, Na griču 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 573944,
reg. št. 66481, izdala UE Maribor. m-1636

Kozlevčar Franc, Gabrje Gomile 7, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21271, izdala UE Novo mesto. gnt-37877

Kozlevčar Jernej, Zagradec pri Grosuplju
46, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. G,
št. 22848, izdala UE Grosuplje. gnl-38085

Kumalić Hamzo, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644108, reg. št. 189561, izdala UE Ljublja-
na. gnk-37711

Kupčič Emanuel, Tomšičeva 7, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16935. gng-37490

Lah Franc, Brezje 8, Loče pri Poljčanah,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8818. gnf-37666

Lakovnik Matjaž, Prisoje 33, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17698,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-37460

Lanjšček Milenko, Kruplivnik 88/a, Grad,
vozniško dovoljenje, reg. št. 31846.
gne-37892

Lipič Petra, Jalnova ulica 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298655, reg. št. 225798, izdala UE Ljublja-
na. gnj-37762

Lisec Martin, Dragaši 2, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 5851, iz-
dala UE Črnomelj. gnf-37716

Lovše Marija, Šentjakob 38, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 597351,
reg. št. 52643, izdala UE Ljubljana.
gnv-37650

Macuka Edo, Ljubljanska cesta 42/a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2120, izdala UE Grosuplje. gnh-37864

Marenče Tine, Bašelj 37/a, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303432,
reg. št. 50513, izdala UE Kranj. gnh-37989

Marin Stanislava, Dražgoška ulica 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844325, reg. št. 106165, izdala UE Ljublja-
na. gny-38047

Marinček Maja, Cinkarniška pot 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 43133.
gnk-37536

Marinič Jaka, Lamutova ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285492, reg. št. 226856, izdala UE Ljublja-
na. gny-37647

Martinec Januar, Mokrška ulica 51/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 1193782, reg. št. 220391, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-38076

Matulin Valerij, Mačkovci 27, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195022, reg. št. 23173, izdala UE Dom-
žale. gng-37515

Mihajlović Pavle, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 446709, reg. št. 83639, izdala UE
Ljubljana. gny-38072

Mikac Ivan, Polje, Cesta V/7, Ljubljana-
Polje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
888123, reg. št. 67207, izdala UE Ljublja-
na. gnb-38024

Milenković Goran, Trg Prešernove bri-
gade 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1392578, reg. št. 46809, izda-
la UE Kranj. gnj-37962

Mišigoj Milojka, Višnjevik 13, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnl-37960

Mlakar Roman, Valvazorjeva 23, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF,
št. 10090, izdala UE Brežice. gnh-38039

Mlakar Samo, Tomšičeva 70, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15198, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-37622

Mohorič Igor, Rabelčja vas 18/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 35674, izdala UE Ptuj. gnk-38036

Mole Doroteja, Ul. Ivana Selana 1, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 769702, reg. št. 174954, izda-
la UE Ljubljana. gne-37842

Mostar Monika, Galjevica 78, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107415, reg. št. 184451. gnb-37545

Mušič Ivan, Testenova 14, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1219378, reg. št. 1832, izdala UE Domža-
le. gno-38082

Novak Frančiška, Predstruge 14/a, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9345, izdala UE Grosuplje.
gny-37747

Novak Marjana, Radomerščak 62, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7734, izdala UE Ljutomer. gns-37878

Ojsteršek Petra, Heroja Staneta 1/b, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
80094, izdala UE Žalec. gno-37932

Pajk Andrej, Stopiče 51, Stopiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34280,
izdala UE Novo mesto. gnu-37476

Pavčič Maja, Koprska ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410593, reg. št. 188409, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-38046

Pavlin David, Mostaniška 49, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1292161, reg. št. 9211, izdala UE Idrija.
gnj-37662

Pečnik Mojca, Šolska 9, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 8758, izdala UE Piran. gnw-37974

Peteln Alfred, Celovška cesta 83, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
543190, reg. št. 97306, izdala UE Ljublja-
na. gnb-37820

Petrič Andrej, Podgora 7/c, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13470,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-37485

Petrovič Pero, Belokranjskega odreda
11, Metlika, vozniško dovoljenje, št. 5674.
gnv-37725

Pezdiček Andrej Boris, Betnavska 88,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 441050, reg. št. 35920, izdala UE Mari-
bor. m-1626

Pezić Adin, Sp. Škofije 186, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 18316, izdala
UE Koper. gnc-37844

Planinšič Srečko, Trbonje 15, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5936. gnk-37436

Plantak Štefan, Arja vas 34/b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14145,
izdala UE Žalec. gni-37688

Podbevšek Mojca, Krumperška 31, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004601, reg. št. 21117, izdala UE Dom-
žale. gne-37967

Podgorelec Jolanda, Galusova 6, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4278, izdala UE Piran. gnp-37481

Podkrižnik Marija, Jazbečeva pot 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1372503, reg. št. 235909, izdala UE
Ljubljana. gnw-37924

Podstenšek Darja, Tribej 8/b, Libeliče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5980,
izdala UE Dravograd. gnr-37704

Poljak Urban, Krakovska 10/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229119, reg. št. 32876, izdala UE Dom-
žale. gnv-37775

Potočnik Bojan, Radomerje 1/b, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9357, izdala UE Ljutomer. gny-37472

Premik Lada, Vrbje 63, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400561, izdala
UE Žalec. gnl-37610

Prohinar Marija, Gregorčičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1297493, reg. št. 59733, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-37669

Pučnik Pavel, Dobrova 5, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18553,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnc-37944

Puš Sebastjan, Smilenja vas 52, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39041, izdala UE Novo mesto.
gnz-37896

Rakovec Elizabeta, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1251876, reg. št. 217006, izdala UE
Ljubljana. gns-37828

Resman Zlatko, Kajuhovo naselje 34, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11753, izdala UE Kočevje. gnq-37530

Reš Primož, Draža vas 48, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9826. gnq-37730

Rotar Smilja, Ulica Bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21105, izdala UE Celje. gng-37690

Rous Marija, Kmečka 11, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 11328. gng-37465

Rožič Metka, Petrovičeva ulica 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379740, reg. št. 116616, izdala UE Mari-
bor. m-1649

Sadiković Omer, Sl. Černeta 33, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194600, izdala UE Jesenice. gng-38015

Saksida Andrej, Ljubljanska 97, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
486441, reg. št. 18355, izdala UE Domža-
le. gnw-38049

Sancin Franko, Glinškova ploščad 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 567620, reg. št. 14596, izdala UE Ljub-
ljana. gno-37832

Savarin Danilo, Šmarska cesta 34, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 15314, izdala UE Koper.
gnz-37621

Savinek Mihael, Vavpotičeva 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

732669, reg. št. 78211, izdala UE Ljublja-
na. gnv-37825

Sedeljšak Aleš, Čateška ulica 13, Čatež
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16170, izdala UE Brežice. gnm-38084

Selak Željko, Kurirska pot 2, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1426, izdala
UE Krško. gnh-37539

Sevčnikar Marko, Polana 4/a, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1177835,
reg. št. 112299, izdala UE Maribor. m-1629

Silič Darko, Renški trg 15, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gnw-37624

Simanič Milan, Staneta Severja 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1092004, reg. št. 34729, izdala UE Maribor.
m-1654

Simić Ratko, Partizanska 14, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH,
reg. št. 18522. gnd-37993

Slatinšek Anja, Velika Pirešica 28/a, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330351, izdala UE Žalec. gnf-37616

Slemenik Andrej, Meškova 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10413, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-37494

Smonkar Matjaž, Šalek 27/b, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1257587,
reg. št. 21662, izdala UE Velenje.
gno-38032

Sodja Martina, Prečna 3, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 1354089.
gnb-37495

Stankovič Suzana, Ul. padlih borcev 8,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13301. gni-37988

Starbek Andrej, Aškerčeva 13, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 001245262,
reg. št. 33311, izdala UE Domžale.
gnr-37979

Stražar Danica, Podrečje 80, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85153,
reg. št. 14530, izdala UE Domžale.
gng-38090

Strgar Lambert, Ročinj 113, Ročinj, vozni-
ško dovoljenje. gnt-37727

Škorja Andrej, Kvedrova 16, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 39843. gns-37728

Škrinjar Jurij, Dom in vrt 47, Trbonje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6589, iz-
dala UE Trbonje. gnu-37626

Špehek Anton, Kanditska 36, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32552,
izdala UE Novo mesto. gnu-37726

Špoljar Krajnik Fanika, Papirnica 2/a,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12482, izdala UE Škofja Loka. gnr-38029

Štebe Marija, Ljubljanska 18/a, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069213,
reg. št. 4853, izdala UE Domžale. gnl-38060

Štorman Andrej, Jurčičeva 2, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1044983,
izdala UE Žalec. gnc-37994

Švarc Damjan, Kvedrova 8, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 318975, izda-
la UE Žalec. gnl-37860

Tahiri Fitim, Ul. Tončke Dežman 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1401422, reg. št. 52544, izdala UE Kranj.
gnz-37971

Tanasić Petar, Brajnikova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513137, reg. št. 7051, izdala UE Ljubljana.
gnf-37441

Tepej Sašo, Kovaška 4, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9922, izdala UE
Radlje ob Dravi. gne-38042
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Tertinek Tatjana, Vurmat 19, Ožbalt, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7767, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnh-37689

Tofant Nataša, Kompole 173, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43535.
gny-37547

Tomova Živčič Ana, Cesta na Roglo 17/c,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5586, izdala UE Slovenske Konjice.
gnj-37816

Tonica Vladka, Planinska 7, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 348839, reg.
št. 21365. gnq-37880

Tramte Boris, Gradnikova 115, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7858. gnq-37980

Učakar Martin, Ulica Lackove čete 38,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7510, izdala UE Ptuj. gnm-37734

Učakar Matjaž, Klenovo 10, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 964466, izda-
la UE Laško. gnn-37808

Vabič Simon, Majcigerjeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222383,
reg. št. 102016. m-1619

Vadnjal Vlasta, Obala 97, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10012, izdala UE Piran. gno-37882

Vidic Barbara, Blejska Dobrava 85/c, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1175902, izdala UE Jesenice.
gnm-37809

Vidic Tjaša, Streliška pot 44/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnb-37695

Viher Ivan, Omlad. radnih brigada 3, Do-
boj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454303, reg. št. 243247, izdala UE Ljublja-
na. gnz-38071

Vinšek Branko, Pohorska cesta 39, Vuze-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2381, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnx-37998

Voglar Darko, G. odreda 6, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 809392, reg.
št. 37520. gnp-37731

Voršič Avgust, Brodarska ulica 16, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
542712, izdala UE Litija. gnz-37871

Vrečar Andrej, Kersnikova cesta 33, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1340266, reg. št. 25297, izdala UE Velenje.
gnt-37802

Vrhovski Renata, Gotovlje 103, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 16604, izdala UE
Žalec. gny-37822

Zadravec Sandra, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S 886319,
reg. št. 159360, izdala UE Ljubljana.
gnw-37899

Zagoričnik Miha, Ob strugi 4, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 27922, izdala UE Žalec. gnm-37659

Zorzenone Marija, Ul. Prekomorskih bri-
gad 12, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
000834251, izdala UE Tolmin. gnh-37489

Zrnec Karmen, Bevkova 11, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
784418, reg. št. 7029, izdala UE Ajdovšči-
na. gnz-37800

Zupančič Patricija, Pleterje 14, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17462.
gnb-37995

Zupančič Stanislav, Štefetova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641174, reg. št. 31541, izdala UE Kranj.
gnn-37733

Zupančič Tomislav, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.

S 927410, reg. št. 80969, izdala UE Ljublja-
na. gnq-37955

Žigon Mirjana, Lokavec 135/b, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 831659. gnr-37479

Žnidaršič Damjan, Apihova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371699, reg. št. 160974, izdala UE Ljublja-
na. gnu-37901

Zavarovalne police

Derlink Anita, Hlebce 15/a, Lesce, zava-
rovalno polico, št. 624471, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnq-37480

Dolinšek Stanislav, Klokočovnik 23/a, Lo-
če pri Poljčanah, zavarovalno polico, št. AO
310011, AO 355718, AO 364783 in AK
98673. m-1661

Drevenšek Boštjan, Pleterje 44, Lovrenc
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 278757, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1635

Egelja Janko, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 689070, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnh-37868

Grudnik Petar, Florjan 111, Šoštanj, zava-
rovalno polico, št. AO 275946, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gne-37792

Jovanović Milisav, Prušnikova ulica 30,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101362236,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-37987

Kert Damijan, Jamnica 13, Prevalje, zava-
rovalno polico, št. AK 34696. gnd-37543

Kert Damijan, Jamnica 13, Prevalje, zava-
rovalno polico, št. AK 34695. gnc-37544

Kous Bojan, Brilejeva ulica 22, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 740073, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnn-37458

Križaj Jože, Čadovlje 15, Golnik, zavaro-
valno polico, št. 677534, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnw-37474

Krušič Gašper, Jalnova ulica 56, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 755319, izdala za-
varovalnica Adriatic. gno-38057

KZ KRKA z.o.o., Rozmanova ulica 10, No-
vo mesto, zavarovalno polico, št. 280687, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnl-38064

Neumann Dagmar, Luize Pesjakove ulica
15, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 101332518, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnh-37914

Neziri Emin, Frankovo naselje 147, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 714254, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-37996

Pavlovič Edo, Kamniška cesta 12, Vodice,
zavarovalno polico, št. 0766093, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnp-38006

Pavlovič Edo, Kamniška cesta 12, Vodice,
zavarovalno polico, št. 0714136, izdala zava-
rovalnica Tilia. gno-38007

Pintarič Marija, Vrečova 3, Gornja Radgo-
na, zavarovalno polico, št. 1604046, izdala
zavarovalnica Triglav. gny-37722

Roglšek Srečko, Topolšica 161, Topolši-
ca, zavarovalno polico, št. AO 328154, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-37798

Sešek Boris, Merčnikova ulica 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101283095, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gne-37442

Trstenjak Miran, Apače 125, Apače, zava-
rovalno polico, št. 699969, izdala zavaroval-
nica Adriatic. gnf-37466

Zabret Mojca, Bobovek 4, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 717705, izdala zavarovalnica
Tilia. gni-37888

Zajec Gorazd, Vilharjeva 39, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 279697, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnl-37835

Zorec Alojz, Kicar 39/a, Ptuj, zavarovalno
polico, št. 277002. gnp-37631

Železnikar Slavko, Visoko 13, Ig, zavaro-
valno polico, št. 713331, izdala zavarovalni-
ca Tilia d.d. gnd-38068

Spričevala

Afrim Delija, Smrečna ulica 4, Celje, spri-
čevalo Srednje tehniške šole, izdano leta
1994/95, 1995/96 in 1996/97.
gnd-38018

Amon Marjetka, Lopata 17/b, Celje, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje vrtnarske, kmetij-
ske, gospodinjske šole Celje, izdano leta
1989 do 1992. gnc-37744

Andolšek Robert, Avšičeva ulica 8, Novo
mesto, indeks, št. 98008501, izdala VŠUP
Novo mesto. gnk-37886

Barut Nevio, Benčičeva 12, Koper - Capo-
distria, spričevalo Srednje ekonomske šole
Koper, izdano 27. 6. 1981. gnm-37634

Berdinek Martin, Veliki Boč 9, Selnica ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ Selnica ob
Dravi, izdano leta 1987. m-1631

Blaško Tanja, Gradnikove brigade 49, No-
va Gorica, indeks, št. 61168194, izdala Pe-
dagoška fakulteta Maribor. m-1611

Bobonja Tugomir, Trg revolucije 16, Tr-
bovlje, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne rudarske šole v
Zagorju, izdano leta 1979. gno-37982

Budja Marko, Sp. Ivanjci 14/a, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o končani OŠ Negova, iz-
dano leta 1998. gnz-37771

Černilec Marjan, Srednja vas 4, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
gnq-37605

Čop Biserka, Sp. Gorje 90/b, Zgornje
Gorje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole. gnm-37484

Damijan Petar, Jenkova 21, Velenje, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu. gni-37613

Dolinar Jure, Ragovska 6, Novo mesto,
indeks, št. 18960081, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gne-37917

Drešar Mojca, Cesta na Svetje 32, Med-
vode, spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Vladi-
mirja Nazorja Bovec, izdano na ime Bizjak
Mojca. gnm-37909

Durmič Asim, Cesta prvih borcev 33, Bre-
žice, letno spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani. gnu-37876

Dušanič Dubravko, Stantetova 10, Vele-
nje, indeks, izdal PTT SŠC, smer prometnik.
gnb-37445

Đekić Nenad, Gažon 78, Šmarje, spriče-
valo 1. in 2. letnika SKPŠ Koper. gnk-37865

Đokič Sandersa, Šalek 90, Velenje, izkaz
OŠ Šalek, Velenje. gnc-37948

Đorđević Aleksandra, Ob Suhi 3, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika ŠC, eko-
nomske šole, izdano leta 1998/99.
gnj-37462

Eržen Uroš, Krčevina pri Vulbergu 147/b,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
metalurške šole. gnu-37976

Forjan Izidor, Nedelica 97, Turnišče, spri-
čevalo o upravljalcu težke gradbene mehani-
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zacije ter potrdilo o varstvu pri delu, izdano pri
Ljudski univerzi na Ptuju dne 27. 2. 1990,
št. 486/92. gnh-37939

Forstnerič Jernej, Celovška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja
Šiška v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnx-37898

Fras Mateja, Kraigherjeva 23, Ptuj, spri-
čevalo 2. letnika Živilske šole Maribor, izda-
no leta 1992/93. m-1606

Gabron Betka, Župjek 14, Bizeljsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le. gnf-37741

Garvas Anton, Kremenica 9, Ig, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesarske
šole, izdano leta 1990. gng-37965

Gederer Nataša, Gašperšičeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole in gimnazije, izdano
leta 1997. gnb-38045

Gicić Miladin, Cesta komandanta Stane-
ta 18, Litija, letno spričevalo 2. letnika Cen-
tra strokovnih šol, poklicne avtomehanične
šole, izdano leta 1977. gnx-38048

Glišović Milica, Prušnikova 10, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Franca Ro-
zmana Staneta v Šentvidu, izdano leta
1994. gns-37903

Glogovčan Tanja, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu in spričevalo 4. letnika Srednje družbo-
slovno jezikovne šole Boris Ziherl Škofja
Loka, izdano leta 1992. gns-38028

Golja Drena, Ul. Generala Levičnika 42,
Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika
Izobraževalnega centra Ljubljana, mat.
št. 945/1982, izdano leta 1982, izdano na
ime Perišič Irena. gnl-37710

Golob Petra, Vrhovo 41, Radeče, in-
deks, št. 81504576, izdala EPF Maribor
leto izdaje 1997. m-1630

Gorgiev Sanja, Novo naselje 21, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika IV. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1998. m-1650

Grenko Mihael, Orla vas 8/a, Žalec, ma-
turitetno spričevalo Centra srednjih šole v
Velenju - smer rudarski tehnik, izdano leta
1997. gnm-37459

Grgurič Jožica, Frankolovska 11, Mari-
bor, diplomo ITK - 464 Srednješolskega
centra - tehniško pedagoška usmeritev Mur-
ska Sobota. m-1633

Gromilić Muhamed, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milana
Šušteršiča v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnu-37951

Hadžalić Esad, Selo Hašići, Cazin, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil Ljubljana - Ježica, št. VII/476 R-
114/1982.. gnr-37679

Hamzić Izet, Vidergarjeva ulica 23, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za gostintvo v
Ljubljani, izdana leta 1983, poklic natakar.
gnd-37643

Holer Andrej, Prisoja 7, Radlje ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu in letna spri-
čevala Strojno kovinarske šole Ravne na
Koroškem, izdano leta 1995, 1996 in
1997. gne-37992

Horvat Matic, Milčinskega ulica 14, Ce-
lje, indeks, izdala NTF v Ljubljani. gnh-37439

Horžen Rok, Breg 60/a, Ribnica, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje elektro šole v
Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gnd-37751

Hren Dragica, Rdeči breg 5, Lovrenc na
Dravskem polju, spričevalo 2. letnika Sred-
nje lesarske šole Limbuš, izdano leta 1990.
m-1628

Hren Marjan, Šenbric 49, Velenje, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Pedagoške gimnazije
Celje. gnc-38019

Hribernik Bojan, Zeče 52, Slovenske Ko-
njice, indeks, št. 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Maribor leto izdaje 1983.
m-1615

Hribernik Ivan, Stari trg 9, Slovenske Ko-
njice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, izdano leta 1984/85.
gny-37947

Hudjek Darko, Kidričevo naselje 24, Po-
stojna, spričevalo o končani osnovni šoli, izdal
Center za permanentno izobraževanje Cene
Štupar leta 1988. gnc-37452

Hutar Aleš, Razgledna pot 20, Jesenice,
spričevalo od 1 do 3 letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1989. 1990 in 1992. gni-37617

Hutar Aleš, Razgledna pot 20, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano le-
ta 1993. gnd-37618

Jakofčič Franc, Ul. Pohorskega bataljona
43, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Poklicne
čevljarske šole v Žireh, izdano leta 1964.
gnp-37506

Jamnik Jože, Ulica Ane Ziherlove 8, Ljub-
ljana, indeks, št. 23920392, izdala Fakulteta
za strojništvo. gnj-38012

Jasenc Robert, Murova 30/a, Jesenice,
spričevalo CSUI Jesenice, obdelovalec ko-
vin, izdano leta 1988. gnp-37881

Jelovšek Janez, Drenov grič 97, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Pedago-
ške smeri v Ljubljani, izdano leta 1979 in
1980. gno-37507

Jenšterle Kaja, Zgornje Bitnje 54, Žabni-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1997. gnl-37435

Jenšterle Kaja, Zgornje Bitnje 54, Žabni-
ca, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gno-37786

Jerkić Ivan, Zgornja Kungota 14/n, Pesni-
ca pri Mariboru, diplomo Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdana leta 1982. gnk-37861

Jeruc Urška, Runkova ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. gno-37532

Jesenovec Sanja, Ulica Pohorskega bata-
ljona 211, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje upravno-administrativne šole,
izdano leta 1996. gny-37772

Jović Miloje, Zdolska 18/a, Krško, letno
spričevalo Srednje šole tiska in papirja v Ljub-
ljani, šolsko leto 1980/81. gne-37867

Jug Roman, Šlandrov trg 13, Žalec, matu-
ritetno spričevalo Srednje tehnične šole Ce-
lje, strojni odsek, izdano leta 1974.
gnv-37450

Juvan Zorka, Polšina 4/a, Trojane, spriče-
valo 2. letnika Poklicne gostinske šole Zagor-
je, izdano leta 1976/77. gnx-37473

Kaloh Klavdija, Ob železnici 4, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Mariboru, izdano leta
1991. m-1645

Kasnik Matej, Mariborska 13, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1992. gnx-37773

Keber Matjaž, Ogrinčeva 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnp-37831

Klemen Damjan, Šmartno 33, Laze v Tuhi-
nju, indeks, št. 41039159, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gnl-37635

Klobasa Silva, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
spričevalo 1. letnika Poklicne papirniške šole
v Ljubljani, izdano leta 1977. m-1651

Knežević Zaviša, Prežihova 15, Brežice,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole v
Krškem, izdano leta 2000. gnu-38051

Kobale Jožefa, Planica 34, Fram, spriče-
valo 3. letnika Upravno-administrativne šole
v Mariboru, izdano leta 1983. m-1607

Kolenc Simona, Borova vas 3, Maribor,
indeks, št. 81523470, izdala EPF Maribor.
m-1643

Koren Alenka, Bevče 19, Velenje, spriče-
valo 2. letnika Srednje vrtnarsko kmetijske
šole Celje, izdano leta 1990. gnw-37874

Kosič Darko, Bakovnik 51/b, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole
Kranj, izdano leta 1998. gnf-37866

Kovačič Jana, Zlato polje 14/a, Kranj,
indeks, št. 71107753, izdala Pravna fakulte-
ta Maribor. m-1638

Kovačič Jože, Kunšperk 13, Bistrica ob
Sotli, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1642

Kovačič Matija, Zvodno 15/a, Celje, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje, smer natakar, izdano leta
1998/99. gnm-38034

Kozjak Peter, Zg. Kapla 4, Kapla, letno
spričevalo 5. letnika Srednje gradbene šole,
smer gradbeni tehnik, izdano leta 2000.
m-1658

Kralj Irena, Ulica obnove 4, Maribor, ma-
turitetno spričevalo II. gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1983. m-1660

Kramberger Silva, Ciglence 58, Spodnji
Duplek, spričevalo 4. letnika Srednje pro-
metne šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1632

Krašovic Boštjan, Žeje 59, Domžale, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrote-
hniške šole, izdano leta 1989. gni-37638

Krivec Denis, Sp. Slemen 11/b, Selnica
ob Muri, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključ-
no spričevalo Srednje zdravstvene šole v Ma-
riboru, izdano leta 1998 in 1999. m-1657

Krže Slavka, Retje 101, Loški Potok, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 21/78, izdano
23. 6. 1978, izdano leta Kožar Slavka.
gnz-37471

Kuničič Maja, Sp. Škofije 153, Škofije,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Kopru, izdano leta 1996 in 1997.
gng-38065

Kušar Tea, Ulica Marije Hvaličeve 6, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Koseze, št.
V/2748, izdano leta 1996. gns-37907

Laba Boštjan, Ponoviška cesta 11/a, Liti-
ja, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1989 in
1990. gni-37642

Laketič Jasna, Planina 17, Kranj, indeks,
št. 32004190, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta. gnw-38074

Leiner Marko, Tomšičeva 5, Lendava -
Lendva, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole. gns-38053

Letnar Gregor, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnf-37641

Levanič Janez, Plintovec 4/c, Zgornja
Kungota, letno spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mari-
boru, izdano leta 1993 in 1994. m-1608

Lukač Lidija, Krog, Murnova ulica 14,
Murska Sobota, letno spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Mariboru, izdano le-
ta 1992/93. gnl-37739

Lukančič Andrej, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika SSKŠ Rav-
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ne, poklic avtomehanik, izdano leta 1998/99.
gng-37740

Macuh Alojzija, Slomškova 8/a, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o strokovnem izpitu
št. 429, izdala Srednja vzgojiteljska šola V Ma-
riboru dne 17. 11. 1976. gno-37707

Markič Dejan, Stranska pot I 1/A, Grosu-
plje, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspe-
hu 3. letnika Srednje šole tehničnih strok Ši-
ška, izdano leta 1997 in 2000. gnc-37923

Merc Judita, Bukovlje 38, Stranice, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu
št. 48/91, izdan 11. 12. 1991 v Mariboru.
gnn-37708

Mišurić Dario, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Jarše, izdano
leta 1993. gns-37928

Mlakar Samo, Tomšičeva 70, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 1997/98. gnq-37630

Močilnik Karmen, Meža 112, Dravograd,
spričevalo 1. Srednje šole Slovenj Gradec,
izdano leta 1985. gnt-37752

Močilnik Karmen, Meža 112, Dravograd,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strojno ko-
vinarske šole Ravne na Koroškem, izdano le-
ta 1986 in 1987. gns-37753

Mom Zlatko, Skoke, Uskoška 48, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra TAM - strojni tehnik,
izdano leta 1978. m-1634

Mozetič Bojan, Pivška ulica 4, Postojna,
spričevalo 3. letnika EGŠC Nova Gorica, iz-
dano leta 1971. gno-37482

Muhvič Darja, Breg pri Sinjem vrhu 9, Vini-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1998.
gnq-37755

Nusret Berisha, Ulica Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil, izdala Šola za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1978.
gns-37653

Ogrin Vinko, NHM 27, Sevnica, spričeva-
lo 2. letnika Srednje šole tiska in papirja, izda-
no leta 1982. gne-37742

Okorn Rado, Vodopivčeva 11, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Srednje elektro in strojne
šole. gnn-37483

Pahor Dejan, Kolomban 8/b, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 2. letnika Srednje kovi-
narske šole Koper, izdano leta 1996.
gnu-37501

Peček Aleksandra, Kupšinci 9/b, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ I. Murska
Sobota. gnj-37737

Petek Boris, Moškanjci 103, Gorišnica,
zaključno spričevalo Elektro šole Ptuj, smer
elektro tehnik - energetik, izdano leta 1996.
m-1647

Petelin Katja, Seča 194/b, Portorož - Por-
torose, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazi-
je Jesenice, izdano leta 1966, 1967 in 1968,
izdano na ime Kersnik Katja. gnw-37449

Petrovčič Gordana, Rožna dolina, Cesta
II/31, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazi-
je Bežigrad, izdano leta 1978, izdano na ime
Savič Gordana. gnf-37845

Pirc Miha, Rakitna 20, Preserje, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok
Šiška, izdano leta 1998 in 1999. gni-37913

Ploj Sanja, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milana Šušteršiča v
Ljubljani, izdano leta 1988. gnn-37958

Polak Irena, Križan vrh 24, Bistrica ob So-
tli, spričevalo 2. in 3. letnika Vrtnarske šole.
gnk-37636

Polič Claudija Albina, Sp. Korena 11/b,
Spodnji Duplek, diplomo Srednje glasbene in

baletne šole Maribor, izdano leta 1988.
m-1616

Potočnik Matjaž, Koroška 61, Maribor, in-
deks, izdala Srednja trgovska šola Maribor.
m-1648

Primožič David, Lom pod Storžičem 59,
Tržič, indeks, št. 21013907, izdala FDV v
Ljubljani. gnm-37884

Ravnik Tadeja, Ul. Bratov Učakar 50, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgo-
jiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1994 in 1995. gnw-37749

Razboršek Boštjan, Štrekljeva ulica 9, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ,
poskusna matura, izdano leta 1994 v Maribo-
ru. m-1652

Rostohar Rok, Golek 4, Krško, spričevalo
1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričeva-
lo Gimnazije Brežice, izdano leta 1994 do
1998. gnj-37841

Sagadin Rozika, Brezje 6, Slovenska Bis-
trica, spričevalo 3. in 4. letnika Upravno admi-
nistrativne šole Maribor, izdano leta 1980 in
1981. m-1622

Senekovič Janja, Dolge njive 2/b, Voliči-
na, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le Maribor, izdano leta 2000. m-1623

Sičaja Ivana, Pot na Rakovo jelšo 313,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. razreda OŠ
Livada, izdano leta 1995. gnx-37698

Simnovčič Pišek Urška, Šuštarjeva kol. 27,
Trbovlje, zaključno spričevalo Srednje tehnič-
ne šole v Trbovljah, izdano na ime Simnovčič
Urška. gnr-37629

Sitar Matej, Stožice 29/a, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Danile Kumar v Ljubljani,
izdano leta 1996. gnr-37779

Skok Marija, Kovinarsko naselje 4/a, Tr-
bovlje, spričevalo od 1 do 4. razreda Srednje
ekonomske šole Trbovlje, izdano na ime Či-
bej Marija. gnj-37512

Skok Marija, Kovinarsko naselje 4/a, Tr-
bovlje, izkaz in spričevalo o končani OŠ Ivana
Cankarja Trbovlje, izdano na ime Čibej Marija.
gno-37511

Smiljić Uroš, Puhova ulica 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika PTT, izdano leta 1996.
gnr-37504

Stadler Anja, Pod hribom 34, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča v
Ljubljani, izdano leta 1998. gny-37851

Šenkinc Danijela, Trnje 33, Pivka, spriče-
valo o končani OŠ Grm Novo mesto, izdano
leta 1988, izdano na ime Globučar Danijela.
gng-37440

Šilar Vlasta, Staneta Rozmana 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj,
št. 20/74, izdano leta 1974. gnw-37999

Šinkovec Dušan, Cesta 24. junija 78, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 3. letnika Centra strokovnih šol in ose-
bnih storitev, poklic avtomehanik, izdano leta
1999. gns-37778

Škorc Miloš, Prešernova cesta 7/a, Kr-
ško, spričevalo 1. letnika Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani. gnc-37869

Škorc Natalija, Milčinskega 1, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehnične šole Celje,
št. III-S-563, smer strojništvo, izdano leta
1993. gnm-37859

Šolinc Lucija, Zadobrova 118, Škofja vas,
indeks, št. 61122594, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-1613

Štefe Anja, Okiškega ulica 37, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnx-37823

Šturm Jerneja, Potrčeva 15, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje

zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1999 in
2000. m-1618

Tkalčič Irena, Milčinskega 14, Celje, di-
plomo šole za trgovinsko dejavnost, št.
IV/386, izdana leta 1989. gno-37607

Trnjanin Libijana, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1996. gne-37767

Tuma Pia, Ljubljanska cesta 92, Šmarje-
SAP, indeks, št. 32004253, izdala Fakulteta
za tekstilstvo. gnm-37784

Turk Nevenka, Parižlje 18/b, Braslovče,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, iz-
dano leta 1977, izdano na ime Bolha Neven-
ka. gng-37444

Uderman Draga, Log 18/a, Kranjska Go-
ra, spričevalo 4. letnika Srednje medicinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na
ime Krašovec Dragica. gnn-37633

Vadas Matevž, Ulica borcev 19, Maribor,
indeks, št. 71100172, izdala Pravna fakulte-
ta Maribor. m-1639

Večko Minja, Šalek 90, Velenje, spričeva-
lo od 1 do 3. letnika Gradbene tehnične šole
v Celju, izdano leta 1993 - 1996. gnh-37964

Venek Anuška, Polzela 197, Polzela, di-
plomo št. II-S/693, izdala Srednja tehniška
šola Celje leta 1986. gni-37738

Vešnar Sonja, Podgornikova 3, Limbuš,
zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1971. m-1653

Vetrih Viktorija, Veljka Vlahoviča 55, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika in zaključno
spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška Mari-
bor, izdano leta 1969 in 1970. m-1620

Vidovič Klemen, Vošnjakova 3, Ptuj, diplo-
mo SKSMŠ Maribor, metalurški tehnik, izda-
na leta 1989. m-1610

Vidovič Zvonko, Pivška 3, Postojna, za-
ključno spričevalo Poklicne gostinske šole
Bled - smer kuhar, izdano leta 1979.
gnt-38002

Vončina Tea, Puharjeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Šubičeve gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1995 in 1996. gnk-37765

Založnik Damijana, Ob Blažovnici 125,
Limbuš, spričevalo o končani OŠ Rado Robič
Limbuš, izdano leta 1978. m-1621

Zaveljcina Robert, Titova 63, Jesenice,
spričevalo od 1 do 3. letnika SŠGTE Bled -
smer natakar, izdano leta 1989 do 1992.
gnq-38005

Zemljič Peter, Dražen vrh 29, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
posebne OŠ v Lenartu, izdano leta 1994.
m-1656

Žel Sabina, Zvezna 78, Maribor, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Maribor. m-1624

Žgur Polona, Ložice 34/a, Podnanos, let-
no spričevalo 2. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, smer
ekonomsko-komercialni tehnik, izdano leta
1998. gnr-37879

Žulič Polonca, Reška cesta 25, Ljubljana,
indeks, št. 81517501, izdala Ekonomska po-
slovna fakulteta v Mariboru. gnv-37700

Žunič Albert, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šo-
le Novo mesto, oddelek Črnomelj, št. 1516,
izdano 30. 8. 1983 v Črnomlju. gnb-38020

Žuran Nežka, Ob Mahovniški cesti 5, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Milana Majcna, izdano
19. 6. 1973, poklic kuharica. gnd-37743

Žvab Borut, Senožeče 82/b, Senožeče,
obvestilo o uspehu 4. letnika, izdala srednja
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strojna in prometna šola Koper v šolskem letu
1996/97. gnc-37469

Ostali preklici

Artenjak Jožica, Gubčeva 31, Ptuj, pro-
metno dovolenje z reg. tablico MB R2-572.
gni-37463

Babič Aleš, Vanganel 20/a, Koper - Ca-
podistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 254115. gnw-37724

Beguš Ana, Podbrdo 33/a, Podbrdo, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980042, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnh-37764

Berložnik Marko, Brinjeva Gora 92, Pre-
valje, študentsko izkaznico, št. 26103703,
izdal FGG v Ljubljani. gnr-37904

Bidar Sašo, Kidričeva 1, Žalec, delovno
knjižico, izdana leta 1992 v Žalcu.
gnw-37849

Bohinc Alojz, Alojza Travna 26, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 63255. gnz-37721

Borštar Vesna, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 147916. gnt-37927

Brejc Anka, Vrba 30/a, Žirovnica, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1003950. gnw-37549

Cvetko Marjeta, Primšarjeva 3, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 1096126, izdala
Pedagoška fakulteta. gnv-38050

Cviren Peter, Križ 45/a, Kamnik, dijaško
izkaznico, izdala Srednja lesarska šola v Ljub-
ljani. gnu-38026

Černugelj Benjamin, Grabrovec 2, Metli-
ka, študentsko izkaznico, št. 30010932, iz-
dala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo. gnk-38086

Dermastja Alenka, Kozakova 55, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-37760

Dermastja Gregor, Kozakova 55, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-37758

Dragišić Marko, Na jami 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gne-37467

Egoles, d.d., Škofja Loka, Kidričeva ce-
sta 56, 4220 Škofja Loka, preklicuje certifi-
kat licence za cestne prevoze,
št. 0003173/67 z dne 9. 12. 1998, ki ga je
izdala Gospodarska zbornica Slovenije na
podlagi vloge Gozdnega gospodarstva Kranj,
d.d., Cesta Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj.
Ob-36783

Florjančič Ester, Lužiško srbska 13, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 71000064,
izdala Biotehniška fakulteta. gnv-38100

Frešer Simona, Vrhole 41, Zgornja Lož-
nica, študentsko izkaznico, št. 81550652.
m-1614

Gabrovšek Transport, d.o.o., Horjul 129,
Horjul, licenco št. 891/23, izdana 6. 1.
1998 za tovorno vozilo z reg. oznako LJ A7-
96M. gng-37990

Gorišek Boris, Arnovo selo 34/b, Breži-
ce, študentsko izkaznico, št. 14185, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-37699

GRADIS Strojno prometna, Šmartinska
32, Ljubljana, kopijo licence za vozilo TAM z
reg. št. LJ 13-53L, izdala Gospodarska zbor-
nica Ljubljana. gnr-37754

Gradišar Matej, Logarji 7, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 26102232, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljub-
ljani. gnf-37891

Grahovac Saša, Milčinskega 5, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 20990069, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-37766

Gregorič Helena, Hrib 114, Loški Po-
tok, dijaško mesečno vozovnico,
št. 008834, izdal LPP. gnv-37950

Grofelnik Marko, Levarjeva ulica 89,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-38037

Hafner Tamara, Cankarjev dr. 21, Izola -
Isola, študentsko izkaznico, št. 81545197.
gno-37632

Hostnik Sebastjan, Roje pri Čatežu 13,
Velika Loka, študentsko izkaznico,
št. 37000446, izdala Veterinarska fakulteta
v Ljubljani. gnf-37516

Hribernik Ivan, Janka Urliha 5, Velenje,
7 delnic KRS Velenje d.d., številke:
000379, 000380, 000381, 000382,
000383, 000384 in 000385. gnu-37676

Janković Dragutin, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, overjeno kopijo licence št. 385/332-
LM 36/1997 za vozilo TAM 130T 11B, reg.
oznaka LJ 41-74F. gnr-37829

Janković Dragutin, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, certifikat licence št. 385/332-LM
36/1997, izdan 2. 7. 1997. gnq-37830

Jenko Špela, Polje, Cesta XX/21, Ljub-
ljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja šola za oblikovanje in fotografijo.
gne-38067

Jerlah Mitja, Besnica 21/a, Ljubljana-
Polje, študentsko izkaznico, št. 08001590,
izdala FKKT - Oddelek za tehniško varnost.
gnj-37487

JERUZALEM ORMOŽ, SAT d.d., Har-
dek 44/c, Ormož, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila Renault megan break RT
1,6 16v Alize, št. šasije
VF1KA04B522147629, carinjeno po ECL
2298, dne 16. 3. 2000. gnx-38052

Juričan Mojca, Triglavska 16, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19776415, izdala
Ekonomska fakulteta. gnh-37639

Kadirić Atif, Nika Šturma 8, Sežana, de-
lovno knjižico. gnw-37978

Klančar Katarina, Cesta pod Slivnico 20,
Cerknica, dijaško mesečno vozovnico,
št. 0010158, izdal Integral Cerknica.
gnn-37533

Knavs Mark, Ob sotočju 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-37818

Knez Vanesa, Cesta I. istrske brigade
97/a, Pobegi, delovno knjižico. gnx-37723

Kocan Milian, Staneta Rozmana 2, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 60485, ser. št. 0260119, izdala UE
Murska Sobota. gnb-37470

Kodrič Rok, Jakopičeva 4, Maribor, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1151052. m-1625

Kogoj Igor, Idrija pri Bači 60, Most na
Soči, študentsko izkaznico, št. 29003362,
izdala Naravoslovno tehnična fakulteta v
Ljubljani. gni-37488

Kolbl Ida, Trate 26, Zgornja Velka, de-
lovno knjižico, št. 26642. m-1637

Koletnik Sašo, Kozjak nad Pesnico
34/b, Zgornja Kungota, študentsko izkazni-
co, št. 81512506. m-1641

Komatović Peter, Hočka 28, Hoče, štu-
dentsko izkaznico, št. 81528723. m-1639

Kordiš Uršula, Črna vas 280, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19352811, izdala
Ekonomska Fakulteta. gnl-37510

Koren Katarina, Malo polje 10, Col, štu-
dentsko izkaznico, št. 18990909, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnb-37645

Kralj Breda, Ul. Stare Pravde 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gns-37503

Kranjec Milan, Grliče 36, Podplat, de-
lovno knjižico. gnp-37656

Krauthaker Franc, Grozoldova 17, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0024953. m-1627

Kropušek Špela, Na grivi 57, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 32005090, izdala Naravoslovno tehnič-
na fakulteta v Ljubljani. gnn-37833

Levec Stanko, Testenova ulica 51, Men-
geš, delovno knjižico. gnn-37908

Levičnik Nina, Cesta na Rupo 17, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25006092, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnd-37693

Likar Nataša, Podlubnik 200, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. gnc-38094

Ložar Ksenija, Trg prekomorskih brigad
10, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 01095439, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnu-37801

Mastnak Dimitrij, Košnica 24, Celje, de-
lovno knjižico, št. 453/88. gnk-37486

Matko Jožica, Ul. Slavka Gruma 4, Novo
mesto, študentsko izkaznico,
št. 98050201, izdala Visoka šola upravno
poslovanje Novo mesto. gnb-38003

Mavrič Darija, Cesta IX. korpusa 27/c,
Solkan, delovno knjižico. gnh-37889

Medved Samo, V Ragov log 4, Novo
mesto, servisno knjižico, št. šasije KM-
HAC516PXU213842. gnv-37475

Metličar Tanja, Marija Kogoja 1/b, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 15684, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnt-37777

Modic Janez, Teharje 24, Teharje, de-
lovno knjižico, izdala UE Celje. gny-38022

Mohorič Igor, Rabelčja vas 18/a, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 18961235, izdala
Filozofska fakulteta. gnm-37509

Možina Vid, Poklukarjeva ulica 114,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 25005712, izdala Fakulteta za arhitek-
turo v Ljubljani. gny-37697

Oman Matevž, Jeranova ulica 6, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 23990309, iz-
dala fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnc-37769

Osmanovič Nuša, Ulica bratov Učakar
96, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-37759

Pahulje Miha, Ulica Louisa Adamiča 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19325000, izdala Ekonomska fakulte-
ta. gnn-38083

Peterlin Klemen, Dolščaki 10, Rob, voz-
no karto, št. 253, relacija Ljubljana-Rašica,
izdal SAP. gnp-38081

Piber Marta, Tavčarjeva 1, Radovljica,
delovno knjižico. gnb-37720

Pihler Nada, Osojnikova c. 5, Ptuj, de-
lovno knjižico. gnv-37975

Pirnat Sašo, Maistrova 2, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. gne-37492

Plevnik Darko, Škerjančeva ulica 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 25005995,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gnu-37526

Podvezanec Robert, Drakovci 11, Mala
Nedelja, delovno knjižico reg. št. 4352, ser.
št. 26065, izdana leta 1980 v Ljutomeru.
gnd-37893

Prah Anton, Ledina 21, Sevnica, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0209540. gny-37847

Praprotnik Katarina, Ukmarjeva 22, Por-
torož - Portorose, preklic indeksa, objavljen
v Ur. l. RS, št. 80/2000 in 88/2000.
gnm-37434

Primc Matic, Ul. heroja Rojška 48, Ce-
lje, študentsko izkaznico, št. 26102936, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
v Ljubljani. gnz-37796
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Rajh Maja, Žerovinci 67, Ormož, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za farmacijo
in zdravstvo. gnq-37455

Ropret Marko, Pipanova 3/a, Šenčur,
študentsko izkaznico, št. 71990884, izdala
Biotehniška fakulteta. gnp-37706

Rostohar Tomaž, Leskovška c. 7/a, Kr-
ško, delovno knjižico, reg. št. 17269, izda-
la UE Krško. gng-37615

Sečan Milivoj, Runkova 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 14354, izdala FDV
Ljubljana. gnm-37684

Seršen Franc, Vesca 10, Ljubljana, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0086395. gni-38038

SGP KOGRAD IGEM DRAVOGRAD
d.d., Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0239264. gnw-37799

Stadler Anja, Pod hribom 34, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-37774

Starbek Andrej, Aškerčeva 13, Dob, štu-
dentsko izkaznico, št. 64980150.
gnt-37977
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Starešinič Barbara, Cahova ulica 4, An-
karan - Ankarano, študentsko izkaznico,
št. 01099291, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnl-38035

Stojanovič Branko, Prisoje 5, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnc-37719

Šere Olga, Linhartova cesta 64, Ljublja-
na, servisno knjižico, št. šasije TMBE-
FF613VO433445. gnu-37505

Školnik Saša, Alešovčeva ulica 25, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gni-37963

Šoštar Pavla, Kristan vrh 55/a, Podplat,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1103541. gnd-37443

Šućur Željko, Pionirska 7, Pragersko,
dovoljenje za letalskega mehanika-tehnika,
št. 139/1296, tip II, izdalo Ministrstvo za
promet in zveze, Republiška uprava za zrač-
no plovbo, izdano leta 1992. m-1609

Tarman Nada, Verovškova ulica 23, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 118, izdal LPP, vo-
zovnica s 100% popustom. gny-37497

Thaler Helena, Šaranovičeva 7/c, Celje,
študentsko izkaznico, št. 93437171. m-1617

Tihole Mojca, Plešičeva 6, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gno-37757

Tomažinčič Jana, Bač 15, Knežak, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja poklicna in
strokovna šola Bežigrad. gnx-37973

Trojnar Snežna, Antoličičeva 22, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 189970779,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnv-37750

Valentan Stanislava, Sp. Slemen 41/e,
Selnica ob Dravi, delovno knjižico. m-1640

Zavadlav Nika, Ul. 8. septembra 30, No-
va Gorica, študentsko izkaznico,
št. 26201368, izdala Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo v Ljubljani. gnr-37654

Zver Edita, Preglov trg 11, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnp-37756

Železnik Beti, Ahlinova ul. 15, Škofljica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1017679. gnk-37836

Žigon Elvis, Lokavec 40/a, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 26103707, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnb-37770
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