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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-13379
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/06876 z dne 8. 6.
2000 pod št. vložka 1/33240/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1526928
Firma: DOMINOS, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMINOS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kantetova ulica 38, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERŽEN MARJAN, Kanteto-

va ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop
21. 3. 2000; ERŽEN KARLA, Kantetova
ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop
21. 3. 2000.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor ERŽEN MARJAN, Kantetova ulica 3,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 21. 3.
2000.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 8. 6. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
8. 6. 2000; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 8. 6. 2000; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 8. 6.
2000; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 8. 6. 2000; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 8. 6. 2000;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 8. 6. 2000; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 8. 6. 2000; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 8. 6. 2000; 51110 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 8. 6.
2000; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 8. 6.
2000; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 8. 6. 2000;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 8. 6.

2000; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 8. 6.
2000; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
8. 6. 2000; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 8. 6.
2000; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 8. 6. 2000; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 8. 6. 2000; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami, vpis 8. 6. 2000;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 8. 6. 2000; 51240 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem, vpis 8. 6. 2000; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
8. 6. 2000; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 8. 6. 2000; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 8. 6. 2000; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 8. 6. 2000;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 8. 6. 2000;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki, vpis 8. 6. 2000; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki, vpis 8. 6. 2000; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami, vpis 8. 6. 2000; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 8. 6. 2000; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 8. 6. 2000;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
8. 6. 2000; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 8. 6. 2000; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 8. 6.
2000; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 8. 6.
2000; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 8. 6. 2000; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 8. 6. 2000; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 8. 6. 2000; 51520 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 8. 6. 2000;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
8. 6. 2000; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 8. 6.
2000; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 8. 6. 2000; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
8. 6. 2000; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 8. 6. 2000; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 8. 6. 2000; 51620 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 8. 6. 2000; 51630

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 8. 6. 2000; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 8. 6. 2000; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 8. 6.
2000; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 8. 6. 2000; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 8. 6. 2000; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 8. 6. 2000; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
8. 6. 2000; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 8. 6. 2000;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 8. 6. 2000; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, vpis 8. 6. 2000;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 8. 6. 2000;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 8. 6. 2000; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, vpis 8. 6. 2000; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki, vpis 8. 6. 2000; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 8. 6. 2000; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom, vpis 8. 6. 2000; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 8. 6.
2000; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki, vpis 8. 6. 2000;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 8. 6. 2000; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 8. 6. 2000; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
8. 6. 2000; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 8. 6. 2000; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom, vpis 8. 6.
2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 8. 6.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 8. 6. 2000; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 8. 6. 2000; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
8. 6. 2000; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
8. 6. 2000; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 8. 6. 2000; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
8. 6. 2000; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 8. 6. 2000; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo, vpis 8. 6. 2000; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 8. 6. 2000; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, vpis 8. 6.
2000; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
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cah in stojnicah, vpis 8. 6. 2000; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 8. 6. 2000; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov, vpis 8. 6. 2000;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 8. 6. 2000; 55220
Dejavnost kampov, vpis 8. 6. 2000;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počiti-
niških in sindikalnih domov, vpis 8. 6.
2000; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 8. 6.
2000; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 8. 6. 2000;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 8. 6. 2000; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
8. 6. 2000; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 8. 6. 2000; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 8. 6. 2000; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, vpis 8. 6. 2000;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 8. 6. 2000; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 8. 6. 2000; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
8. 6. 2000; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 8. 6.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 8. 6.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 8. 6. 2000; 55510 De-
javnost menz, vpis 8. 6. 2000; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis 8. 6.
2000; 65210 Finančni zakup (leasing),
vpis 8. 6. 2000; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 8. 6. 2000; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 8. 6. 2000;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 8. 6. 2000; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami, vpis 8. 6. 2000; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 8. 6. 2000; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 8. 6.
2000; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 8. 6. 2000; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 8. 6.
2000; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
8. 6. 2000; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 8. 6.
2000; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 8. 6. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje, vpis 8. 6. 2000; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje, vpis 8. 6.
2000; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, vpis 8. 6. 2000; 74400 Ogla-
ševanje, vpis 8. 6. 2000; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki, vpis 8. 6. 2000;
85142 Alternativne oblike zdravljenja, vpis
8. 6. 2000; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n., vpis 8. 6. 2000; 93021 De-
javnost frizerskih salonov, vpis 8. 6. 2000;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov,
vpis 8. 6. 2000; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov, vpis 8. 6. 2000; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 8. 6.
2000; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 8. 6. 2000.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 3639/2000 Rg-75
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja družbe z omejeno odgovornostjo CE-
KIN, d.o.o. – zastavljalnica, aukcijska hiša,
borzno posredovanje, Žalec, Titov trg n.h.,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku sklenilo objaviti sklep:

Družba CEKIN, d.o.o. – zastavljalnica,
aukcijska hiša, borzno posredovanje,
Žalec, Titov trg n.h., preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima šest družbenikov, in sicer:
Ulaga Mirka, Podvin 10, Žalec, Ulaga Bran-
ko, Podvin 10, Žalec, Končan Darka, Spo-
minska 14, Celje, Štuklek Franca, Na Go-
lovcu 8, Celje, Podpečan Bogomirja, Gori-
ca 56/a, Celje in Koželj Staneta, Ipavčeva
9, Žalec, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenikom
v skladu z višino svojih poslovnih deležev v
osnovnem kapitalu.

Sklep so sprejeli družbeniki 30. 8.
2000.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 9. 2000

LJUBLJANA

Srg 11127/2000 Rg-14030
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog odvetnice Judite Zelič iz
Trzina, Borovec 16, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe MINI & MAKSI – GORI-
ČAR IN DRUŽBENIKI, trgovska družba,
d.n.o., Dol pri Ljubljani, Laze pri Dolskem
28a, objavlja sklep:

Družba MINI & MAKSI – GORIČAR IN
DRUŽBENIKI, trgovska družba, d.n.o.,
Dol pri Ljubljani, Laze pri Dolskem 28a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Goričar Darija, Laze
pri Dolskem 28a, Dol pri Ljubljani in Bor-
štnar Melita, Sitarjevška 36, Litija, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na obe družbenici Goričar Darijo
in Borštnar Melito.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2000

Srg 12118/2000 Rg-14031
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog GASTRO CENTER, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Središka cesta
5, Ljubljana, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe GASTRO CENTER, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Središka cesta
5, Ljubljana, objavlja sklep:

GASTRO CENTER, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Središka cesta 5,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/31279/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 27. 7. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
so urejena vsa razmerja z zaposlenimi de-
lavci.

Ustanoviteljica je KOLINSKA, prehram-
bena industrija, d.d., Šmartinska c. 30, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 SIT prenese v celoti na KOLIN-
SKo, prehrambeno industrijo, d.d.

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 21. 9. 2000

Št. 028-03/00-121 Ob-37213
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila
Sindikata kovinske in elektroindustrije
Slovenije, Sindikalne podružnice RT
Gradnja jaht, d.o.o., Gornja Radgona, s
sedežem Ljutomerska 28, 9250 Gornja
Radgona, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov dne 4. 10. 2000, pod zap. št. 55,
pod nazivom pravila o organiziranju in delo-
vanju sindikalne podružnice RT Gradnja jath,
d.o.o., Gornja Radgona.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke postane sindikalna podružni-
ca pravna oseba.

Št. 01100-0001/00 Ob-37214
Upravna enota Sevnica, Oddelek za go-

spodarske dejavnosti in kmetijstvo, sprejme

Evidenca statutov
sindikatov
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v hrambo pravila Sindikata družbe Sadjar-
stvo Blanca, d.o.o., sedež sindikata je:
Blanca 33, 8283 Blanca.

Pravila so bila sprejeta v hrambo dne
10. 10. 2000 in so vpisana pod zap. št.
003/00.

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.

PO-14047
Tommie Goldhammer, Stora Träd-

gardsgatan 5 A, 211 28 Malmö, Švedska,
in Annika Goldhammer, Lindöhällsvägen 32,
603 65 Norrköping, Švedska, sta vložila
prošnjo za priglasitev svoje matere Naste
Goldhammer, roj. 8. 9. 1946, slovenske
državljanke, z dekliškim priimkom Bregar,
nazadnje prijavljene v fari S:t Johannes v
Norrköpingu, Švedska, za mrtvo. Zato pozi-
vamo Nasto Goldhammer, da se najkasneje
do 1. 4. 2001 javi pri sodišču v Norrköpingu
(Norrköpings tingsrätt), Box 418, 601 05
Norrköping, Švedska. Pozivamo tudi vse ti-
ste, ki lahko dajo kakršnakoli pojasnila v
zvezi z zadevo, da to prijavijo sodišču na
zgornji naslov, do navedenega datuma.

Švedsko veleposlaništvo v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

.

D 37/2000 OD-10113
Janez Polajžar, rojen 27. 8. 1935, upo-

kojenec, nazadnje stanujoč Cerovec 5, Šen-
tjur, je umrl dne 24. 2. 2000 v Šentjurju in
je bil lastnik delnic lastninskega certifikata v
Ateni dva, Ljubljana; osebnega avtomobila
Škoda 120 L, reg. št. CE B7-726, letnik
1986; hranilne vloge na hranilni knjigi HKS
Šentjur, v višini 809,80 SIT; in solastnik
1/2 nepremičnin, vl. št. 115 in 114, k.o.
Bolfenk.

Zapustnikovega nezakonskega sina
Maksa Gajška pozivamo, da se priglasi so-
dišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca. Po preteku tega roka bo sodišče opravi-

Oklici dedičem

lo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljene skrbnice in podatkov, s katerimi
razpolaga.

Za skrbnico je postavljena Uršula Ško-
berne, delavka pri Okrajnem sodišču v Šen-
tjurju pri Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 27. 7. 2000

D 351/2000 OD-14026
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 12. 3. 1986
umrli Štumberger Justini, roj. 1. 10. 1900,
iz Cirkulan št. 41.

Kot dedič pride v poštev vnuk Štumber-
ger Ladislav, ki je neznanega bivališča ne-
kje v Avstraliji, po zadnjih podatkih.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga pozivamo, da se v roku enega
leta od te objave zglasi pri tem sodišču ali
sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 9. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 136/2000 SR-14046
Okrožno sodišče v Kranju je po 82/II

členu 4. točke ZPP, toženemu Zlatku Ko-
njeviču, roj. 31. 1. 1958, katerega prebiva-
lišče je neznano in nima pooblaščenca, v
pravdni zadevi tožnika Ismeta Muteveliča,
Posedarska 90, Zagreb, ki ga zastopa od-
vetnik Damjan Pavlin, zaradi plačila obresti
(pct. 3,000.000 SIT) postavilo drugotože-
nemu začasnega zastopnika, odvetnika
Janeza Jocifa iz Kranja, Tavčarjeva 22, ki
bo zastopal koristi toženca vse dokler le-ta
sam ne nastopi pred sodiščem ali njegov
pooblaščenec oziroma do imenovanja
skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 7. 2000

P 234/99 SR-13970
Okrajno sodišče v Krškem je v pravdni

zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Ljubljana, OE Krško, ki jo zastopa odv.
družba Vidmar, Šribar in drugi iz Brežic,
zoper toženo stranko Hajrič Zajima, nezna-
nega prebivališča v R BiH, zaradi plačila
387.446 SIT, s sklepom z opr. št. P 234/99
z dne 19. 9. 2000, na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena zakona o prav-
dnem postopku, toženi stranki Hajrič Zaji-
mu, neznanega prebivališča v R BiH, posta-
vilo začasnega zastopnika odv. Adama Mo-
lana, CKŽ št. 9, Krško, ki bo zastopal toženo
stranko v navedeni pravdni zadevi, pri če-
mer ima začasni zastopnik vse pravice in
dolžnosti v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 83. člena ZPP. Začasni zastopnik bo
zastopal toženo stranko v postopku vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem, ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2000

P 45/2000 SR-14045
Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-

nem sodniku Matjažu Kučiču v pravdni za-
devi tožeče stranke Alojza Zupančiča, Breg
1/c, Loka pri Zidanem Mostu, ki ga zastopa
odv. Branko Derstvenšek iz Sevnice, zoper
tožene stranke: Jožefo Havušič, roj. Gradi-
šnik, Forweg 13, 1000 Berlin 51, Nemčija,
Zdenko Metelko, roj. Gradišnik, Rommer-
strasse 14, 2510 Troisdorf, Nemčija in ne-
znane dediče po Zofiji Šreter, nazadnje
stan. Loka 18, Loka pri Zidanem Mostu, ki
jih zastopa skrbnik za posebni primer Franc
Kos, Krmelj 101, Krmelj, zaradi ugotovitve
prodaje parcele št. 132, k.o. Loka, pct.
140.000 SIT, dne 26. 9. 2000 sklenilo:

Na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, se prvotoženi stranki Jožefi
Havušič, roj. Gradišnik, Forweg 13, 1000
Berlin 51, Nemčija in drugotoženi stranki
Zdenki Metelko, roj. Gradišnik, Rommer-
strasse 14, 2510 Troisdorf, Nemčija, po-
stavi začasna zastopnica univ. dipl. prav.
Petra Pozderec, Naselje heroja Maroka 17,
Sevnica, ki bo zastopala obe toženi stranki
v pravdni zadevi tega sodišča, opr. št.
P 45/2000, vse dokler toženi stranki ali
njuna pooblaščenca ne nastopijo pred so-
diščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 9. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

V objavi naroka za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev stečajne mase, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 94 z dne
13. 10. 2000, pod opr. št. St 12/98-43,
S-36972 (stran 8712), se ime stečajnega
dolžnika glasi: ABC Pomurka Europro-
duct, Puconci, d.o.o., Puconci št. 10.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Popravek

V objavi začetka stečajnega postopka
nad dolžnikom Konmark, d.d., Masarykova
23, Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, S-32613,
St 45/2000, se sedež stečajnega upravite-
lja popravi, tako da se drugi odstavek pravil-
no glasi:

Za stečajnega upravitelja se imenuje La-
dislav Hafner, odvetnik iz Škofje Loke.

Okrožno sodišče v Ljubljani

St 11/2000 S-37215
To sodišče je s sklepom št. St 11/2000

z dne 20. 9. 2000 potrdilo prisilno porav-
navo med dolžnikom Agrariacvetje, proiz-
vodnja in trgovina, d.d., Čatež ob Savi,
Brežice, in njegovimi upniki, sprejeto na
naroku dne 20. 9. 2000.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

1. razred: terjatve, ki so krite z ločitve-
no pravico, terjatve izločitvenih upnikov in
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terjatve iz drugega odstavka 160. člena
ZPPSL, na katere prisilna poravnava ne
vpliva;

2. razred: terjatve upnikov, ki so pristali-
na konverzijo svojih terjatev v delnice in so
navedeni v seznamu, ki je sestavni del
sklepa;

3. razred: terjatve vseh ostalih upnikov,
ki niso uvrščene v 1. in 2. razred in jih bo
dolžnik poplačal v višini 20% v roku enega
leta od dneva potrditve prisilne poravnave z
obrestmi v višini TOM + 1% letno od dneva
začetka postopka prisilne poravnave (13. 4.
2000) do plačila in so navedeni v seznamu,
ki je sestavni del sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 3. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 9. 2000

St 46/2000-14 S-37216
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 46/2000 sklep z dne 4. 10.
2000:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom: M3, Trgovsko podjetje, d.o.o., Bra-
slovče, Kamenče 20/a, Braslovče – v
stečaju, se v skladu z določili člena 99/II
ZPPSL zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo
v stečajno maso ni.

Ta sklep se objavi tudi na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik: M3, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Braslovče, Kamenče 20/a, Braslov-
če – v stečaju, izbriše iz sodnega sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2000

St 66/2000 S-37217
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Jeklotehna trgovina, Trgovina na de-
belo, drobno in storitve, d.o.o., Maribor,
Vetrinjska 22, za dne 10. 11. 2000 ob 9.
uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2000

St 54/2000-5 S-37218
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 54/2000 z dne 9. 10. 2000 začelo likvi-
dacijski postopek nad dolžnikom Stano-
vanjsko zadrugo Sora, z.o.o., Kapucin-
ski trg 6, Škofja Loka.

Za likvidacijskega upravitelja je določen
Veljko Jan, Blaževa 3 F, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve likvidacijskemu senatu v dveh mese-
cih od dneva objave tega oklica. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano takso.

Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do likvidacijskega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 1.
2001 ob 9. uri v sobi 014/klet tega so-
dišča.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča 9. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 10. 2000

St 148/2000 S-37219
To sodišče je s sklepom St 148/2000

dne 6. 10. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom TWM, družba za inženi-
ring, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Neu-
bergerjeva 23, Ljubljana, matična števil-
ka: 5857538, šifra dejavnosti: 051190.

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

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

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 10. 1. 2001 ob 10.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000

St 12/2000-373 S-37220
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Gradis GP, Gradbeno
podjetje Jesenice, d.d., Cesta Franceta
Prešerna 5, Jesenice, s sklepom opr. št.
St 12/2000 z dne 18. 9. 2000 potrdilo
prisilno poravnavo nad dolžnikom in njego-
vimi upniki, izglasovalo na naroku dne 15. 9.
2000.

Po tem sklepu so terjatve upnikov razvr-
ščene v dva razreda:

– 1. razred terjatev dobaviteljev, delav-
cev, kreditodajalcev in državnih institucij, ki
bodo poplačane v višini 20% ugotovljenih
terjatev na dan 14. 3. 2000 v roku 12 me-
secev od pravnomočno sklenjene prisilne
poravnave z obračunanimi obrestmi po te-
meljni obrestni meri do dneva plačila;

– 2. razred terjatev kreditodajalcev,
katerih terjatve so nastale po 14. 3. 2000
in pristajajo na spremembo terjatev v
bodoče delnice dolžnika, ki bodo poplača-
ne s konverzijo terjatev v bodoče delnice
dolžnika.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov terjatev je sestavni del tega
sklepa.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 29. 9. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2000

St 77/2000 S-37222
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom CD COM, d.o.o., Vrhovci c.
X/13a, Ljubljana, za dne 15. 11. 2000 ob
11. uri v konferenčni 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.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000

St 156/2000 S-37223
To sodišče je s sklepom St 156/2000

dne 9. 10. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ERAL, podjetja za trgovi-
no in zunanjo trgovino, d.o.o., Domžale,
Ljubljanska c. 51, matična številka:
5415624, šifra dejavnosti: 70.123.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
nja Praprotnik iz Ljubljane.

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

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 10. 1. 2001 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000

St 14/99 S-37268
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom Železarna Ravne, Translog, d.d.,
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem,
matična številka 5439094, šifra dejavnosti
11009 in se vodi po pravilih skrajšanega
stečajnega postopka.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: Žele-
zarna Ravne, Translog, d.d., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist,
Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

IV. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 1. 2001 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajš-
njega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa, ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika po-
zivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolž-
nika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 11. 10.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 10. 2000
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St 53/2000 S-37269
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 53/2000 sklep z dne 9. 10.
2000.

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Kompan, Zunanja in notranja trgo-
vina ter storitve, d.o.o., Heroja Rozmana
2, Šoštanj.

Odslej se firma dolžnika glasi: Kompan,
Zunanja in notranja trgovina ter storitve,
d.o.o., Heroja Rozmana 2, Šoštanj – v ste-
čaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Kos
Tomaž, s.p., Podvin 34/h, Polzela.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in zneska do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. 1. 2001 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 9. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 10. 2000

St 27/2000-9 S-37270
To sodišče je na seji senata dne 10. 10.

2000 pod opr. št. St 27/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Koče-
var - Trans, Prevozništvo in trgovina, Sta-
ri trg, d.o.o., Stari trg 13, Stari trg, matič-
na številka 5686253, šifra dejavnosti
11.309 se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Kočevar - Trans, Prevozništvo in trgovina,
Stari trg, d.o.o., Stari trg 13, Stari trg, izbri-
še iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 10. 2000

St 47/2000-5 S-37271
To sodišče je na seji senata dne 10. 10.

2000 pod opr. št. St 47/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Avto-
hiša Novo mesto, Servisno prodajni cen-
ter, d.o.o., Pod Trško goro 83, Novo me-

sto, matična številka 5440025, šifra dejav-
nosti 50.102, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Av-
tohiša Novo mesto, Servisno prodajni cen-
ter, d.o.o., Pod Trško goro 83, Novo me-
sto, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 10. 2000

St 50/2000-19 S-37272
To sodišče je s sklepom opr. št. St

50/2000 z dne 10. 10. 2000 ustavilo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Iskra Oris, izdelava orodij in vzdrževanje,
d.o.o., Otoče, Otoče 5/a, Podnart, matič-
na številka 5693497, šifra dejavnosti 28622,
iz razloga po 3. odstavku 27. člena ZPPSL.

Sklep o ustavitvi postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča 10. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2000

St 58/2000-5 S-37408
To sodišče je s sklepom opr. št. St

58/2000 z dne 13. 10. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Iskra Oris,
izdelava orodij in vzdrževanje, d.o.o.,
Otoče, Otoče 5/a, Podnart, matična šte-
vilka 5693497, šifra dejavnosti 28622.

Za stečajnega upravitelja je določen Mi-
hael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazih o obstoju in višini prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu, in sicer v
dveh mesecih od objave tega oklica.

Upniki morajo prijavo terjatve kolkovati
s sodnimi koleki oziroma prijavi priložiti ori-
ginal dokazila o plačilu sodne takse za pri-
javo terjatve, ki znaša 5% tolarske vredno-
sti prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT, in sicer na žiro račun št.
51500-840-052-3390.

Prijave terjatev upnikov, ki so jih prijavili
v postopku prisilne poravnave nad istim dol-
žnikom, bodo upoštevane v stečajnem po-
stopku in ponovna prijava v stečajnem po-
stopku ni potrebna.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. 1. 2001 ob 14. uri, v sobi 014/klet
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2000

St 18/98-43 S-37273
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus terjatev v likvidacijski zadevi nad dolžni-
kom Senta, trgovsko in gostinsko podje-
tje, d.o.o., Mirka Vadnova 14, Kranj, ki
bo dne 14. 11. 2000 ob 8.30 v sobi št. 12
tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 10. 2000

St 25/2000-14 S-37274
1. Z dnem 10. 10. 2000 se začne po-

stopek prisilne poravnave nad dolžnikom

Poredoš Rudolf, s.p. Ravenska 73/a,
Beltinci.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-2500 položi predujem za stro-
ške postopka v višini 800.000 SIT v roku
30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh iz-
vodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje  mag.  Milorad  Vidovič  iz  Vešči-
ce 6/a.

6. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave se dne 10. 10. 2000 nabije na
oglasno desko sodišča.

7. Imenuje se petčlanski upniški odbor,
ki ga sestavljajo naslednji upniki:

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Murska Sobota,

– A  Fining  Velenje,  d.o.o.,  Prešerno-
va 1/a,

– Lesnina Gramex, d.d. – v likvidaciji,
Šmartinska cesta 106, Ljubljana,

– Tovarna močnih krmil Črnci, d.d., Črn-
ci 2/a in

– Vučko Štefan Žižki, delavski zaupnik.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 10. 10. 2000

St 57/2000 S-37275
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 57/2000 z dne 9. 10. 2000 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo M & J

Agency, Turizem in posredovanje, d.o.o.,
Portorož, Senčna pot 10, matična št.
5686121, šifra dejavnosti 080201, se zač-
ne in se takoj zaključi, ker je dolžnikovo
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Občini Piran se brez prevzema obvezno-
sti izroči premoženje dolžnika iz poročila o
popisu pod postavkami: 48-pisalna miza,
49-pisalna miza, 50-telefon, 51-računalnik
486, 52-tiskalnik Epson LQ570, 53-kabel
za tiskalnik, 65-faks Iskra 200.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2000

St 47/2000 S-37348
To sodišče v stečajnem postopku nad

Novi Graniti, zunanjetrgovinsko podje-
tje, d.o.o., Stahovica, Spodnje Stranje
6, Kamnik – v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 47/2000, razpisuje 3. narok za preiz-
kus prijavljenih terjatev, ki bo dne 22. 11.
2000 ob 13.30, soba 307/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2000

St 9/97 S-37349
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 9/97 z dne 3. 10. 2000 v stečajnem
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postopku nad dolžnikom Presad, Proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o., Gabrovka
7, Gabrovka, stečajni postopek zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

St 50/2000 S-37350
To sodišče je s sklepom pod opr.

št. St 50/2000 dne 9. 10. 2000 v stečajnem
postopku nad dolžnikom ICEC Svetovanje,
inženiring in trgovina, d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana, stečajni postopek zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000

St 202/2000 S-37351
To sodišče je s sklepom z dne 29. 9.

2000 pod opr. št. St 202/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Kovinarska Vrhnika, d.o.o., Sinja Gorica
106, Vrhnika, matična številka 5066506,
šifra dejavnosti 34.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (29. 9. 2000).

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

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

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Nova KBM, d.d., Podružnica Ljublja-
na, Slovenska cesta 27, Ljubljana,

– Merkur, d.d., Gregorčičeva 8, Kranj,
– Planen, d.o.o., Godešič 2, Škofja

Loka,
– Engrotuš, d.o.o., Ljubljanska 87,

Celje,
– Fortuna Franc – predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 29. 9. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 9. 2000

St 110/2000 S-37352
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Proline, d.o.o., Ljubljana,

Stegne 11, za dne 15. 11. 2000 ob 13. uri
v konferenčni 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.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2000

St 36/2000 S-37353
To sodišče je dne 11. 10. 2000 s

sklepom opr. št. St 78/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Miriada, Finan-
čne storitve, d.o.o., Maribor, Slomškov
trg 18.

Odslej se firma glasi Miriada, Finančne
storitve, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Slom-
škov trg 18, njegova matična številka je
5845211, šifra dejavnosti pa 11.062.

Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, dipl. ek., stan. Lorbekova 17,
Limbuš.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 23. 1.
2001 ob 9.30 v sobi št. 330 tega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 11. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2000

St 41/2000 S-37354
To sodišče je s sklepom št. St 41/2000

z dne 12. 10. 2000 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ju-
tranjka 2, Konfekcija Orlica, d.o.o., Pre-
šernova 19, Brežice, matična številka
1254707, šifra dejavnosti 18.220.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 10. 2000

St 67/98 S-37409
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

67/98 z dne 11. 10. 2000 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Slogold,
d.o.o., Rimska 5, Ljubljana – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2000

St 204/2000 S-37410
To sodišče je s sklepom z dne 6. 10.

2000 pod opr. št. St 204/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
S.P.Z., d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
matična številka 5286328, šifra dejavnosti
74.140.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno 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 (6. 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 opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Urbana, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231
Ljubljana-Črnuče,

– Hranilno kreditna služba Cerklje, p.o.,
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Go-
renjskem,

– Enoteks, d.o.o., Tolminskih puntarjev
12, 5000 Nova Gorica,

– Exoterm, d.d., Struževo 66, 4000
Kranj,

– Mežek Irena – predstavnica delavcev,
Struževo 8, 4000 Kranj.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 176/99 IZ-13950
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 176/99 z dne 29. 5. 2000 je bila
v zadevi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce Verbančič Marije, Rakovec 19, Kapele
in dolžnika in zastavitelja Alta, knjigovodsko
računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.,
Cesta prvih borcev 40, Brežice, ki ga zasto-
pa Marjana Vučajnk, v višini 60.000 DEM v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Nove Ljubljanske banke na dan plačila, na
naroku dne 16. 8. 2000 zarubljena nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot
etažna lastnina, in sicer poslovni prostori v
I. nadstropju stavbe Cesta prvih borcev 40,
ležeči na parc. št. 606, vpisani v vl. št. 586,
k.o. Brežice, ki so last dolžnika in zastavite-
lja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 4. 1995 s prodajalcem Pavlovič Voj-
kom, Cesta prvih brocev 40, Brežice.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 9. 2000

Z 83/2000 IZ-9106
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, pod
opr. št. SV 250/2000 z dne 17. 5. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št.
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Z 83/2000 z dne 19. 5. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Poso-
jilnice bank Zila, r.z.o.o., Beljak, Avstrija,
do dolžnikov Sahitaj Čerima in Brankice,
oba Ankaran, Cahova 12, na podlagi
povratno kreditne pogodbe št. 6.057.681
z dne 2. 5. 2000, v višini 210.000 ATS,
kar predstavlja tolarsko protivrednost
3,108.000 SIT, z 10,50% letnimi pogodbe-
nimi obrestmi ter 4% zamudnimi obrestmi,
kar sta dolžnika dolžna vrniti najkasneje do
30. 6. 2007, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dvoso-
bnega stanovanja št. 12, v II. nadstropju
stanovanjske hiše – bloka, Cahova 12, An-
karan, ki obsega kuhinjo, dve sobi, hodnik,
WC, kopalnico in klet, ki je last dolžnika
Sahitaj Čerima, kot to izhaja iz pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med njim in
podjetjem Luka Koper, p.o., Koper, dne
16. 6. 1992 in aneksa k navedeni pogodbi
med istima z dne 20. 2. 1995.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2000

Z 127/2000 IZ-14034
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 891/2000 z dne 21. 8. 2000
in sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
127/2000 z dne 21. 9. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Ban-
ke Koper, d.d., do dolžnikov KIM, d.o.o.,
Ferrarska 14, Koper, Mutić Zdravka, Ko-
per, Čevljarska ul. 32 in Kocjančič Bruna,
Koper, Cesta na Markovec št. 91, na pod-
lagi pogodbe o izdaji garancije z dne 4. 8.
2000, št. 280/2000, pogodbeni račun št.
4030-9941020-204501, za zavarovanje
plačila carinskega dolga v višini
30,000.000 SIT z obrestmi, pri čemer so
višina obrestne mere, roki in način vračila,
zapadlost in stroški razvidni iz navedene
pogodbe in notarskega zapisa, opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer poslovnega prostora št. 21,
s skupno površino 63,90 m2, v I. nadstro-
pju poslovnega objekta ob Ogrlici, faza D,
stoječega na parc. št. 1460, k.o. Koper, s
pripadajočim solastninskim delom skupnih
prostorov, delov in naprav objekta ter stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnika KIM, d.o.o., Ferrarska 14, Ko-
per, kot je to razvidno iz pogodbe o preno-
su poslovnega prostora v posest z dne
14. 12. 1993, št. PCK-072-93-P, sklenje-
ne med njim in prodajalcem podjetjem Ga-
leb Izola Inženiring, p.o., overjene pri Te-
meljnem sodišču v Kopru, enoti v Kopru,
pod opr. št. Ov I 6674/93.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 132/2000 IZ-14039
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 947/2000 z dne 4. 9. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
132/2000 z dne 20. 9. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Jan Žan, podjetje
za trgovino in komercialne storitve,
export-import, d.o.o., Beblerjeva 10, Ko-

per in Stojanovič Zvonka, Krožna cesta 12,
Koper, na podlagi:

– pogodbe o okvirnem kreditu št.
321/2000, rač. št. 4030-420000-2175754
z dne 30. 8. 2000, na podlagi katere je upni-
ca odobrila dolžnikoma okvirni kratkoročni kre-
dit za zagotavljanje tolarske protivrednosti na
dan plačila po akreditivih, v znesku 142.000
DEM, ki se porabi v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju upnice na dan porabe kre-
dita z obrestmi in

– pogodbe o kratkoročnem kreditu št.
320/2000, rač. št. 4030-420000-2175592
z dne 30. 8. 2000, na podlagi katere je upni-
ca odobrila dolžnikoma kratkoročni kredit v
znesku 13,500.000 SIT z obrestmi,

pri čemer so višina obresti, roki in način
vračila, zapadlost in stroški razvidni iz na-
vedenih pogodb in notarskega zapisa,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer vrstne hiše v zazi-
davi Žusterna 3, kare med cestama A in B,
v zazidalnem načrtu označena s št. 44, s
površino 160,98 m2, stoječi na parc. št.
219/2, k.o. Semedela, ki je last dolžnika
Stojanovič Zvonka, kot to izhaja iz kupne
pogodbe št. VHŽ 519/20, sklenjene dne
5. 4. 1996 med njim in prodajalcem SGP
Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 130/2000 IZ-14043
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 918/2000 z dne 28. 8. 2000
in sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
130/2000 z dne 22. 9. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Ban-
ke Koper, d.d., do dolžnice Zasebno zo-
bno ambulanto Mirna Camlić Benčić, dr.
stom., Koper, Ul. 15. maja 2, na podlagi
posojilne pogodbe št. 9829/46, račun št.
52710-403 z dne 24. 8. 2000, v višini
8,354.000 SIT z obrestmi, pri čemer so
višina obresti, roki in način vračila, zapa-
dlost in stroški razvidni iz navedene po-
godbe in notarskega zapisa, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer poslovnega prostora št. 16, s
površino 57,40 m2, v I. nadstropju poslov-
no stanovanjske stavbe A, Center za gra-
dom v Kopru, ležeče na parc. št. 249/1,
k.o. Semedela, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču na katerem objekt stoji
in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, ki
služijo objektu kot celoti, kar je last dolžni-
ce, kot je to razvidno iz kupoprodajne po-
godbe, sklenjene med njo in prodajalcem
Dentec, d.o.o., Koper z dne 15. 6. 2000.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

In 00/00150-7 IZ-13945
In 00/00189

Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z
dne 5. 7. 2000, opr. št. In 2000/00150 in
In 00/00189, je bil dne 12. 9. 2000 oprav-
ljen rubež trisobnega stanovanja v izmeri
73,96 m2, št. 44 v Ljubljani, Bratovševa plo-
ščad 18, last dolžnice Bajcar Jožice, Bra-
tovševa ploščad 18, Ljubljana. Opravljeni
rubež ima pravni učinek tudi na izvršbo pod

opr. št. In 2000/00189, ki se izvede s po-
stopkom k izvršbi pod opr. št. In
2000/00150.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2000

Z 2000/01338-5 IZ-13952
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01338 z dne 24. 7. 2000,
je bila garsonjera št. 27, v petem nadstro-
pju, na naslovu: Slomškova 11, v Ljubljani,
s pripadajočo kletjo, vse skupaj v izmeri
23,72 m2, ki je last dolžnika Šef Božidarja,
Mencingerjeva 39, Ljubljana in zastavitelji-
ce Iglič-Šef Alejandre Josefine, Menginger-
jeva 39, Ljubljana, vsakega do 1/2, na pod-
lagi izročilne pogodbe, sklenjene dne
27. 12. 1991 med Urbančič Marijo kot iz-
ročiteljico ter dolžnikom in zastaviteljico kot
prevzemnikoma, z dnem 12. 9. 2000, za-
rubljena v korist upnice Slovenske investi-
cijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/01356-5 IZ-13954
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01356 z dne 28. 7. 2000,
je bil poslovni prostor v pritličju objekta z
oznako 6a (orientacija – sredina), v predvi-
deni izmeri 110,13 m2 – v podaljšani tretji
gradbeni fazi, na lokaciji skladiščno-poslov-
ni objekt Lekoškova, Ljubljana, na parc. št.
127/98, k.o. Moste, vl. št. 1216, v uredi-
tvenem območju MP 4/1, ki je last dolžnika
Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa
Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana, na
podlagi pogodbe, št. 0066000024, skle-
njene dne 23. 6. 2000 med Imos, d.d.,
Ljubljana, kot prodajalcem in dolžnikom kot
kupcem, z dnem 12. 9. 2000, zarubljena v
korist upnice Slovenske investicijske ban-
ke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 22,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/01583 IZ-13955
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01583, ki ga je dne 12. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju, št.
42, v izmeri 53,25 m2, v 10. nadstropju in
shrambe št. 42 v 1. kleti, v izmeri 1,75 m2,
v stanovanjskem bloku Bratovševa ploščad
10, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 273/2,
zgradba v izmeri 417 m2, k.o. Stožice, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 7. 2000 in aneksa h
kupoprodajni pogodbi z dne 9. 8. 2000,
sklenjenih s prodajalcem Kumer Benom,
Bratovševa ploščad 10, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 432.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/01347 IZ-13965
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01347, ki ga je dne 13. 9. 2000
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v 2. nad-
stropju poslovnega objekta v Ljubljani, Ulica
Gradnikove brigade 4, št. 201, v velikosti
28,15 m2, št. 202, v velikosti 17,42 m2, št.
203, v velikosti 17,42 m2, št. 204, v veliko-
sti 16,61 m2, št. 205, v velikosti 37,17 m2,
št. 206, v velikosti 34,16 m2, čajna kuhinja
v velikosti 66 m2, skupaj pos. de:
155,59 m2, shrambe v kleti št. S 22, v sku-
pni velikosti 89,07 m2 in garažnega boksa
G 18, v velikosti 41,33 m2 v kleti objekta, ki
je last dolžnika na podlagi pogodbe št.
08/97-PO/posl. 2. nad., z dne 19. 2. 1997,
sklenjene s prodajalcem Gradis, p.o., Ul.
Gradnikove brigade 11, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice: A banke, d.d., Slo-
venska 58, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 24,890.000 SIT in
24,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

Z 2000/00993 IZ-13966
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00993, ki ga je dne 13. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v pritli-
čju (P21), v drugem nadstropju (201 do
vključno 224 s hodnikom levo in desno od
stopnišča) in tretjem nadstropju (304, 305,
306, 307, 310, 311, 312, 326) v poslovni
stavbi, vpisani v vl. št. 1550, k.o. Črnuče,
parc. št. 902/6, ki je last dolžnika, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 12.
1999, sklenjene z IMP Promont, d.o.o.,
Pot k sejmišču 30, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 95,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2000

In 00/00211-5 IZ-13968
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnika Gospodar, d.o.o., Krakovski
nasip 4, Ljubljana, ki ga zastopa Miha Velka-
vrh, odvetnik iz Ljubljane, zoper dolžnico Ma-
lovrh Alojzijo, Tbilisijska 44, Ljubljana, zaradi
izterjave 154.453 SIT, s pp, na podlagi
sklepa opr. št. In 00/00211 z dne 5. 7.
2000, dne 12. 9. 2000 zarubilo stanovanje
št. 2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Tbilisijska 44, v izmeri 49,05 m2, ki
je last dolžnice, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 18. 11. 1991, št. 362-187/90.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2000

In 99/00321-13 IZ-14023
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/00321 z
dne 7. 7. 1999, je bilo dne 5. 9. 2000
zarubljeno dvosobno stanovanje št. 16, v
stanovanjski hiši na naslovu Gospodinjska
ulica 21, Ljubljana, stoječi na parc. št.
656/6, k.o. Zg. Šiška, v izmeri 40,38 m2,
last dolžnice Branke Pipuš, Gospodinjska
ulica 21, Ljubljana, v korist upnika Matjaža
Zupaniča, Petrovičeva 27, Ljubljana, zaradi
izterjave 15.672 DEM v tolarski protivre-
dnosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/00705 IZ-13951
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 523/2000 z dne 21. 6. 2000, s
sklepom o zavarovanju opr. št.
2000/00705 z dne 20. 7. 2000 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, lokala št. 395-2/P + N:
205,20 m2 (pritličje 102,6 m2, nadstropje
102,6 m2), v poslovno-proizvodno servi-
snem objektu, zgrajenem na parc. št.
920/3 in 920/4, k.o. Dolenji Logatec v
Logatcu, ki je last dolžnika-zastavitelja
Premzl Trade, d.o.o., Starše 92e, Starše,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
5/00/395-2 z dne 30. 5. 2000, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Probanke,
d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, v
višini 70.000 EUR s pp, v tolarski protivre-
dnosti po veljavnem podjetniškem prodaj-
nem tečaju upnice za EUR na dan valute
plačila.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 7. 2000

Riz 435/99 IZ-13986
Na podlagi pravnomočnega sklepa te-

ga sodišča, opr. št. Riz 435/99 z dne
18. 10. 1999, je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hot-
zendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstri-
ja, ki ga zastopa poobl. Zoran Razboršek,
odvetnik iz Maribora, proti dolžniku in za-
stavitelju Glavak Željku, stan. Majcigerjeva
ul. 9, Maribor in dolžnici Petrak Vesni, stan.
Majcigerjeva ul. 9, Maribor, z zastavno pra-
vico na nepremičnini dolžnika, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
140.000 ATS s pripadki, kar znaša v tolar-
ski protivrednosti 2,002.910 SIT s pripad-
ki, zarubljeno dne 21. 12. 1999 v korist
upnika, s prepovedjo razpolaganja, in sicer
trisobno stanovanje št. 15, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Majcigerjeva 9, v III. nadstro-
pju, v skupni izmeri 67,58 m2, pripisano vl.
št. , ki stoji na parc. št. 942/1, k.o. Sp.
Radvanje, ki še ni vpisano v etažno lastnino
in katero je do celote v lasti zastavitelja in
dolžnika Glavak Željka, na podlagi menjalne
pogodbe z dne 14. 5. 1996, ki je bila over-
jena pri notarju Frideriku Bukoviču v Maribo-
ru, dne 17. 5. 1996, pod št. OV 1365/96.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1999

Z 2000/00902 IZ-14041
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 781/2000 z dne 15. 9. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00567 z dne 25. 5. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – trisobnega stanovanja št. 20,
v skupni izmeri 63,67 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Rušah,
Šarhova pot 6, last zastaviteljice Gertrude
Tomažič, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 112/96 z dne 28. 5. 1996, sklenje-
ne s prodajalcem Tovarna dušika Ruše,

metalurško kemična industrija, d.o.o., Ru-
še, v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini
5,000.000,000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 2000

Z 2000/00108 IZ-13956
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00108, ki ga je dne 5. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru – go-
stinski lokal v izmeri 115,94 m2, v pritličju
zadružnega doma v Šempasu, parc. št.
558/1, k.o. Šempas, ki je last dolžnika na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 18. 5. 2000, s prodajalcem Hit, d.d.,
Nova Gorica, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor, d.d., Po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Go-
rica, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT in 7,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 9. 2000

Z 2000/00123 IZ-13957
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00123, ki ga je dne 5. 9. 2000 iz-
dalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na trgovsko poslovnem lokalu
v ocenjeni velikosti 18,55 m2, ki se nahaja
med osjo F in G, od linije 11 do linije 12, z
oznako P.6.7., P.6.7.1 in P.6.7.2, ki se
nahaja v poslovno trgovskem objektu cen-
tra D v Novi Gorici, Delpinova ulica 7/a, ki
je last dolžnika na podlagi pogodbe, skle-
njene dne 20. 5. 1997, s prodajalcem
Electa Inženiring, d.o.o., Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Področje Nova Gori-
ca, Kidričeva 11, Nova Gorica, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 2,300.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 9. 2000

Z 2000/00133 IZ-13958
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00133, ki ga je dne 5. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 7 v
pritličju, poslovnem prostoru št. 17 v nad-
stropju in na parkirnem mestu št. 5 v kletu
objekta, zgrajeno do IV. gradbene faze, kar
se vse nahaja v objektu PSO Varda v Novi
Gorici, stoječem na parc. št. 391/2, k.o.
Nova Gorica, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 7+17/Varda – 8K, sklenjene dne
8. 3. 2000, s prodajalcem Primorje, d.d.,
Ajdovščina, ter na podlagi pogodbe o soin-
vestiranju št. 7+17/varda – 8, sklenjene
dne 12. 4. 1999, zastavna pravica v korist
upnice Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 180,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 2000

Z 2000/00135 IZ-13959
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00135, ki ga je dne 5. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
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ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
193/2, k.o. Orehovlje, v elaboratu etažne
lastnine št. 975/185, projektanta Projekti-
va, d.o.o., iz februarja leta 1998, označe-
nega z oznako PP2, obarvanega z zeleno
barvo, v izmeri 148,94 m2, ki je last dolžni-
ka na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 26. 4. 1999 s prodajalcem I. K.
Tovarna pohištva Miren, d.o.o., Orehovlje,
zastavna pravica v korist upnice Banke Vi-
pa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 2000

IZ-13961
Na podlagi sklepa tega sodišča In

2000/00095-2 z dne 22. 8. 2000, se v
korist upnice Republike Slovenije – Mini-
strstva za finance, Davčna uprava RS, Dav-
čni urad Novo mesto, Izpostava Novo me-
sto, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper dolžnika
Maksimiljana Črepinška, Novo mesto, Jere-
bova 3 a, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer trisobne-
ga stanovanja št. 12, v tretjem nadstropju
stanovanjske zgradbe na naslovu Jerebova
3/a, Novo mesto, v izmeri 67,60 m2, s pra-
vico souporabe skupnih prostorov in naprav
zgradbe ter kletnega prostora, last dolžnika
do 1/2, zaradi zavarovanja upnikove terja-
tve v znesku 4,376.275,40 SIT s pp in izvr-
šilnih stroškov v znesku 19.800 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 9. 2000

In 61/00 IZ-13990
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnika Raiffeisenbank Rieger-
burg-Breitenfeld, Avstrija, ki ga zastopa odv.
Vladimir Toplak iz Ptuja, zoper dolžnike
Franca in Sonjo Kukovec, oba Trubarjeva
9, Ptuj, Edito Kukovec, Orešje 134, Ptuj in
Silvo Glušič, Štuki 9, Ptuj, zaradi izterjave
206.797 ATS v SIT s pp, sklenilo:

Na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve št. SV 1224/97 z dne 23. 12. 1997,
sklenjenega pri notarju Andreju Šoemnu iz
Ptuja, se v korist upnika Raiffeisenbank Rie-
gerburg-Breitenfeld, Avstrija, zaradi izterja-
ve 206.797 ATS v SIT po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s 14,75%
zamudnimi obrestmi od 1. 1. 2000 do pla-
čila ter stroškov te izvršbe z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi, v breme dolžnikov Fran-
ca in Sonje Kukovec, oba Trubarjeva 9,
Ptuj, Edite Kukovec, Orešje 134, Ptuj in
Silve Glušič, Štuki 9, Ptuj, opravi rubež in
popis nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, last dolžnikov Edite in Franca
Kukovca in Sanje Kukovec do celote, in
sicer stanovanje v tretjem nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Trubarjeva 9, Ptuj,
v velikosti 48,39 m2, označenem kot stano-
vanje št. 16, ki leži na parc. št. 232/1,
pripisani k vl. št. 378, k.o. Ptuj.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 8. 2000

R 82/99 IZ-13946
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. R 82/99 z dne 30. 6.
2000, sta bili nepremičnini – trisobno sta-
novanje v Ljubljani, Zaloška c. 47, Ljubljana
(stanovanje št. 001), ki je last dolžnika in
zastavitelja Dejana Prešička, Gradnikova
7/b, Radovljica, ter stanovanjska hiša v Ra-
dovljici, Gradnikova 7/b, Radovljica, ki je
last zastaviteljev Ladislava Prešička in Elfri-
de Prešiček, oba Gradnikova 7/b, Radovlji-
ca, zarubljeni v korist upnika Probanka, d.d.,
Maribor, Gosposka 23, Maribor, za zavaro-
vanje njegove denarne terjatve v znesku
816.500 ATS oziroma 59.337,37 EUR s
pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 6. 2000

Z 00/105 IZ-13960
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. Z 00/36, dne 4. 7.
2000, je bila nepremičnina – poslovni pro-
stor v medetaži z oznako E.2., v izmeri
481 m2, v poslovnem Centru Lesce, objekt
E (poslovnemu prostoru pripada tudi sora-
zmeren solastniški delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah, ter na fun-
kcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja), ki stoji na parc. št. 14/3 in 501/2,
vpisani pri vl. št. 1424, k.o. Hraše, ki je last
dolžnika in zastavitelja EMX, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in storitve, Lesce, d.o.o.,
Finžgarjeva 5, Lesce, na podlagi originalne
kupoprodajne pogodbe o nakupu poslov-
nega prostora v Centru Lesce v izgradnji/v
objektu E, projekt RCR 4/96, sklenjene
dne 17. 6. 1999 med Gepard Radovljica,
d.o.o., kot prodajalcem in dolžnikom in za-
staviteljem kot kupcem, zarubljena v korist
upnika Koerntner Sparkasse Ag, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v znesku 2,110.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 9. 2000

Z 00/102 IZ-14017
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. Z 00/102, dne 1. 9.
2000, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 8, v izmeri 41,96 m2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše na naslovu Dež-
manova ulica 4 v Lescah, ki je last dolžni-
kov in zastaviteljev Matjaža Dežmana in
Marjete Dežman, oba Ljubno 133, Pod-
nart, na podlagi originalne kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 27. 3. 1995 med
Iztokom Omerzo, Gradnikova 121, Radov-
ljica, kot prodajalcem in dolžnikoma in za-
staviteljema kot kupcem, zarubljena v ko-
rist upnice Posojilnice Bank Borovlje,
r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, A – 9170 Ferlach
– Borovlje, Avstrija, za zavarovanje njego-
ve denarne terjatve v znesku 260.000 ATS
oziroma 18.894,94 EUR.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 9. 2000

In 2000/00010 IZ-13947
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenj Gradcu opr. št. R 222/97 z dne
10. 10. 1997, se opravi v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana in v breme dolžnika
Plan-export, d.o.o., Mariborska cesta 3,

Dravograd, rubež s popisom nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
dveh lokalov v objektu Koroški trgovski cen-
ter v Slovenj Gradcu, in sicer v rastru B/C,
os 12-13, etaža: mansarda, v skupni izmeri
10,50 m2, št. pog. 007/96 ter v rastru A/B,
os 8-9 etaža: mansarda, v skupni izmeri
31,75 m2, št. pog. 006/96. Nepremičnini
sta pridobljeni na podlagi kupoprodajnih po-
godb št. 006/96 in 007/96 z dne 5. 5.
1997, sklenjenih med kupcem Plan-export,
d.o.o., Mariborska cesta 3, Dravograd in
prodajalcem Katica, Poslovno trgovski cen-
ter, d.o.o., Slovenj Gradec.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 9. 2000

Z 00/00052 IZ-10083
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici, opr. št. Z 00/00052, ki
ga je dne 18. 7. 2000 izdalo sodišče, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 5, v I.
nadstropju v izmeri 39,49 m2, v stanovanj-
ski hiši v Slovenski Bistrici, Tomšičeva ul. 8,
ki je last dolžnika Štefana Bezjaka in zastavi-
teljice Kristine Bezjak, vsakega do 1/2, na
podlagi darilne pogodbe z dne 18. 2. 1992,
v zvezi z zemljiškoknjižno listino z dne 23. 5.
2000, zastavna pravica s prepovedjo obre-
menitve in odsvojitve v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podruž-
nice Maribor, Strossmayerjeva 26, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
6,243.804,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 19. 7. 2000

Z 2000/00213 IZ-14013
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00213, ki ga je dne 22. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na stanovanju v 1. nadstropju
v stanovanjski hiši Neža 17 v Trbovljah, v
skupni izmeri 47,88 m2, parc. št. 861, k.o.
Trbovlje. K navedenem stanovanju pripada
tudi soba, pozidana na stropni plošči gara-
že v izmeri 18,54 m2, ki je last zastavitelja
Jožeta Jančiča, rojenega 27. 7. 1958,
stanujočega  Neža  17,  v  Trbovljah,  za-
stavna pravica v korist upnika: Marko
Pistotnik, Soussenska 15, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
32,400 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 9. 2000

R 211/99 IZ-10242
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.
von Hotzendorfstrasse 5, Voitsberg, Avstri-
ja, do dolžnika Rakič Stanimira, Stantetova
2, Velenje, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 211/99 z dne 14. 7.
1999, za zavarovanje denarne terjatve
upnika do dolžnika v višini 155.000 ATS s
pripadki v tolarski protivrednosti s pp, v
korist upnika ustanovljena zastavna pravi-
ca na dvosobnem stanovanju št. 11 na na-
slovu Stantetova 2 v Velenju, v IV. nadstro-
pju v skupni izmeri 59,14 m2, ki je po over-
jenem sporazumu zakoncev po 64. členu
ZZZDR z dne 30. 9. 1994 v lasti dolžnika
Rakič Stanimira.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 31. 8. 2000
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-8/00-0515 Ob-37230
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

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

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

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/00-0515 Ob-37232
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

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

a)
– 1 prosto mesto sodnika za pre-

krške pri Sodniku za prekrške v Len-
davi,

– 2 prosti mesti sodnikov za pre-
krške pri Sodniku za prekrške v Ljub-
ljani,

– 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške v Murski
Soboti,

– 1 prosto mesto sodnika za pre-
krške  pri  Sodniku  za  prekrške  v
Velenju.

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 142 Ob-37233
Zavod za zdravstveno varstvo Koper ob-

javlja prosto delovno mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno var-

stvo Koper.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo po-

leg zakonsko določenih pogojev izpolnjeva-
li še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba s specializaci-
jo zavodove dejavnosti,

– 5 let specialistične strokovne prakse,
– da predložijo program dela zavoda.
Delovno razmerje sklene kandidat za

mandat direktorja, ki traja štiri leta, s polnim
delovnim časom.

Prijavo z življenjepisom in dokazila o iz-
polnjevanju pogojev pošljite v zaprti kuverti
v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Koper, 6000 Koper, z
oznako “za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem razpisu.

Zavod za zdravstveno
varstvo Koper

Št. 179/00 Ob-37318
Svet Varstveno-delovenga centra Tončke

Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, razpisu-
je skladno z zakonom o zavodih (Ur. l. SRS,
št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) s 56. čle-
nom zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 54/92, 42/94 – odločba US RS, št.
1/99, 41/99 in 36/00) in statutom Var-
stveno-delovnega centra Tončke Hočevar
(13., 26., 27. in 30. člen) prosto delovno
mesto

direktorja Varstveno-delovnega cen-
tra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodniko-
va 56.

Za direktorja VDC je lahko imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih, z zakonom določe-
nih pogojev, izpolnjuje še naslednje:

– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe skladno z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z odraslimi osebami, motenimi v duševnem
in telesnem razvoju,

– predložitev programa dela VDC.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

4 let.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v 8

dneh po objavi razpisa pošljejo prijave z
dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev
in kratkim življenjepisom, kadrovski službi
Varstveno delovnega centra. Zaprte ovojni-
ce naj imajo oznako “Ne odpiraj – prijava na
razpis“.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili najkasneje v 30 dneh po objavi raz-
pisa.

Varstveno-delovni center
Tončke Hočevar, Ljubljana

Ob-37360
Svet Vzgojno-varstvenega zavoda Treb-

nje razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja VVZ Trebnje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v

skladu z zakonom.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite na naslov: Svet VVZ Trebnje, Slako-
va ulica 5, 8210 Trebnje, s pripisom “za
razpis”, v roku 8 dni od te objave.

Obvestilo o izbiri bodo kandidati prejeli v
8 dneh po opravljeni izbiri.

Vzgojno-varstveni zavod Trebnje

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. 011-04-7/00 Ob-37405
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava posipnega ma-
teriala, granulacije 0–4 mm za državne
ceste.

Ocenjena vrednost 300,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, 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

Ob-37357
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup vozil in viličarjev, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 91 z dne 6. 10.
2000, Ob-36422, se točke 7(a), 8 in 9 pra-
vilno glasijo:

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 11. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo 12. 12. 2000.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Popravek
Št. 091-7-10/00 Ob-37472

V javnem razpisu brez omejitev za plašč
za nadtlačno in podtlačno posodo za zdrav-
ljenje ljudi – barokomoro, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36835, se pri točki 3.(b) popravi tekst:

pod A) 7. nadtlačna komora in se pravilno
glasi: pregledne odprtine: 5 kom. premera
200, 7 kom. premera 100 mm,

B) 6. podtlačna komora in se pravilno gla-
si: pregledne odprtine: 3 kom. premera 200,
4 kom. premera 100 mm.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-37224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Medvode, Cesta 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 izvajal-
ca brez omejitev.

3.(a) Kraj dobave: PGD Sp. Pirniče-Vikr-
če-Zavrh, Spodnje Pirniče 7a, Medvode.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: gasilsko vozilo s cisterno
GVC-24/50, 1+2 (opis gasilskih vozil in
vgrajena ter prenosna gasilska oprema
po slovenski tipizaciji točka: 4.1.2.4.) z
vgrajeno in dodatno opremo kot sledi iz
razpisne dokumentacije.

Opis vozila (minimalne zahteve) – Celotno
naročilo je sestavljeno iz dveh zaokroženih enot,
za katere bodo podpisane ločene pogodbe,
zato naj bodo ponudbe specificirane in vredno-
tene za vsako točko 3.(c) in 3.(d) posebej.

(c) Podvozje:
– šasija s kabino prirejena za gasilsko

nadgradnjo;
– gasilsko rdeče barve RAL 3000;
– moč motorja 13 kW/t skupne teže;
– pogon 4x4;
– odgon za visokotlačno črpalko.
(d) Nadgradnja:
– cisterna za vodo 7000 l iz nerjavne plo-

čevine;
– ohišje z boksi (na obeh straneh s pro-

storom za orodje in opremo);
– zadaj prostor za visokotlačno črpalko;
– navijak z visokotlačnimi cevmi, z avto-

matskim odvijanjem in navijanjem;
– pnevmatski svetlobni stolp z 4 reflektor-

ji z metalhalidnimi svetili;
– osvetljava na bokih in v boksih ter pri

visokotlačni črpalki;
– vozilo opremljeno s svetlobno in zvoč-

no signalizacijo ter radijsko postajo za radij-
ske zveze v sistemu Zare;

– v boksih prometna in urgentna signali-
zacija;

– oprema za gašenje, reševanje in zašči-
to po razpisni dokumentaciji.

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

4. Datum dobave šasije: 30. marec 2001.
5. Predvideni datum zaključka celotne do-

bave: 30. november 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Medvode, Cesta komandanta Staneta
12, 1215 Medvode, kontaktna oseba Jožica
Fartek, tel. 01/361-95-50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 2000,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo je mož-
no dvigniti ali zahtevati na podlagi predložene-
ga potrdila (lahko po faksu) o vplačilu nevra-
čljivega odkupnega zneska v višini 5.000 SIT
na žiro račun PGD Sp.Pirniče-Vikrče-Zavrh,
Sp. Pirniče 7a, davčna številka: 91698758,
št. žiro računa: 50104-678-39245, s skli-
cem: davčna številka vplačnika, namen naka-
zila: “Gasilsko vozilo PGD SPP”.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora pol-
ni naslov vplačnika in davčno številko vplač-
nika),

– potrdilo o registraciji, če ste zavezanec
za DDV.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do sre-
de, 15. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 12, 1215 Medvode, Jožica Far-
tek, soba 18, I. nadstropje; zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba – ne odpiraj – gasilsko vozilo za
SPP”. V levem zgornjem vogalu naj bo nave-
den naslov ponudnika. Nepravilno opremljene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudniku

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2000 ob
13. uri, v prostorih Občine Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, sejna so-
ba št. 20, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov morajo predloži-
ti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pooblastilo za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku meni-
co z menično izjavo za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih glede plačevanja: glavni po-
goji financiranja so detajlno opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudnik je lahko
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovolje-
nja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo,
bo sklenil pogodbo s PGD Sp. Pirniče-Vikr-
če-Zavrh in Občino Medvode.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje pogojev in sposobnosti je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni.

Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
vključno 15. 11. 2000 do 12. ure.

14.

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

– ponudbena cena: 70%;
– reference: 5%;
– garancijski rok: 5%;
– celovitost ponudbe: 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega ali da
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov. Računske napake gredo v škodo ponu-
dnika. Ponudniki bodo obveščeni o izboru
do 24. 11. 2000.

17., 18.
Občina Medvode

Ob-37229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-113-00, faks 04/242-449.

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

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

bno dobaviti:
1. Tehtnica:
a) sistem tehtanja vozil v gibanju s širi-

no koloteka od 1,2 do 2,5 m,
b) kapaciteta tehtanja od 500 kg do

50 ton,
c) sprejemnik bremena z dovoljeno

osno obremenitvijo minimalno 16 ton,
d) tipska odobritev pri MZT-USM,
e) razdelek tehtanja 50 kg ali manj,
f) maksimalno dovoljena napaka tehta-

nja ± 4% pri prvem umerjanju, oziroma do
± 8% pri kasnejših umeritvah,

g) možnost tehtanja v vseh vremenskih
pogojih,

h) projekt vgradnje naprave.
2. Nadgradnja:
a) obojestranski semafor,
b) zapornica (do 5 s),
c) avtomatski sistem identifikacije vozil

(magnetna kartica ali drug ekvivalenten način
registracije),

d) računalnik (imeti mora vsaj:
500 Mhz, 64 MB RAM, HDD 8,4 GB,
CD-ROM 40×, barvni monitor 17“, tipkovni-
ca, miška s podlogo),

e) programska oprema: slovenski
Windows 98 ali Windows NT, program za
vnos in obdelavo podatkov, slovenski MS
Office 2000, dopuščena možnost instalira-
nja ostalih programov,

f) iglični tiskalnik za izpis tehtalnih li-
stov,

g) laserski ali inkjet tiskalnik (A4) za
pisanje poročil, hitrost tiskanja vsaj 6 li-
stov/min,

h) izhod RS 232 za možnost nadgra-
ditve, paketni prenos dnevnih podatkov pre-
ko radio veze do centralnega računalnika,

i) usposobitev delovnega osebja za
delo.

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

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

(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dodatne informacije o razpisu
dobijo na JP Komunala Kranj pri Jožetu Er-
ženu, univ. dipl. inž., do 10. 11. 2000, na
naslednji način:

– po telefonu 04/28-113-00,
– pisno po faksu 064/242-449,
– pisno na Komunali Kranj, javno podje-

tje, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, s pripi-
som: “Ponudba – tehtnica”,

– osebno, po predhodni najavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-

pisno dokumentacijo: 8. 11. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 5.000 SIT plačajte na ŽR
Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, št. 51500-601-10607.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Komunala Kranj, javno po-
djetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, d.o.o., Mirka Vadnova 1
(sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: podpisana in izpolnjena menica v
znesku 5% od vrednosti naročila, z veljav-
nostjo do 31. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: izbrani ponudnik bo ob skle-
nitvi pogodbe moral predložiti ustrezno finan-
čno garancijo za dobro izvedbo posla, razen
v primeru, ko se plačilo v celoti realizira po
opravljeni primopredaji naprave.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne osebe
izpisek iz sodnega registra z opisom dejav-
nosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
za samostojne podjetnike pa priglasitev pri
davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaj-
ni postopek ali postopek likvidacije, ki ni sta-
rejše od 30 dni,

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom, ki ni starejše od
30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3 ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1999,

e) drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 13. 11. 2000 do 12.
ure.

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

ne karakteristike (ponder 30), cena (ponder
30), plačilni pogoji (ponder 5), reference
(ponder 10), servisiranje (ponder 10), garan-
cijska doba (ponder 10), ostale ugodnosti
(ponder 5).

Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0
do 10, na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo, ko-
likor je ponujen element med različnimi po-
nudniki enakovreden.

15., 16., 17.
Komunala Kranj,

javno podjetje, d.o.o., Kranj

Su 82/2000 Ob-37276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
ulica 2, 4000 Kranj, tel. 04/20-26-666, faks
04/23-64-401.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sukcesivna dobava pisarni-
škega in računalniškega potrošnega ma-
teriala.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(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:
14,000.000 SIT.

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

cesivne dobave blaga predvidoma od 1. 1.
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsedni-
ce, Zoisova 2, 4000 Kranj, kontaktna oseba
je Špela Jakopič, 3. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 30. 10. 2000, vsak de-
lovni dan, ko državni organi delajo, od 9. do
13. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, predložijo pooblastilo za dvig
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 11. 2000 do 12.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova ulica 2, 4000
Kranj.

Ponudba mora biti oddana v zaprtem in
žigosanem ovitku, z vidno oznako: “Ponudba
– Ne odpiraj” – Javni razpis za sukcesivno
dobavo pisarniškega in računalniškega po-
trošnega materiala, št. Su 82/2000, z na-
vedbo številke tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čeno ime in naslov pošiljatelja.

Vzorci artiklov se predložijo v zapečate-
nem kartonskem zaboju, na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako “Vzorci –

Ne odpiraj” – Javni razpis za sukcesivno do-
bavo pisarniškega in računalniškega potro-
šnega materiala, št. Su 82/2000, z navedbo
številke tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti označeno ime in
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2000 ob 13. uri, v sobi 014, v kleti
Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova ulica 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelo-
vali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naro-
čila z veljavnostjo 60 dni od javnega odpira-
nja ponudb.

Bančna garancija (izbrani ponudnik) za
dobro izvedbo pogodbene obveznosti v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti z veljavnostjo
13 mesecev.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od tridesetih dni, ko naročnik uradno prejme
račun, ki je izstavljen po dobavi.

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

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: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
je 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dobave, kvaliteta in odzvi-
ni čas za reševanje reklamacij.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Špela Jakopič, sekretarka sodišča, na-
slov kot 6. (a), tel. 04/20-26-666, int. 222.

16., 17.
Okrožno sodišče v Kranju

Št. 1489/2000 Ob-37277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod za zaščitno in požarno
reševanje Maribor, C. proletarskih brigad 21,
2000 Maribor, faks 02/332-39-96.

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

3. (a) Kraj dobave: Javni zavod za zaščit-
no in požarno reševanje Maribor, C. prole-
tarskih brigad 21, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava šasije s kabino 1 + 2
z dvojnimi vrati skupne mase 13–14 t.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: tri
mesece po podpisu pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave: tri
mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javni
zavod za zaščitno in požarno reševanje Mari-
bor, C. proletarskih brigad 21, Maribor, tel.
02/331-25-41, kontaktna oseba Jože Žohar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro, proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 8. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentaci-
je zainteresirani ponudnik predloži potrdilo o
plačilu v višini 10.000 SIT. Znesek ponudnik
nakaže na žiro račun št. 51800-603-34985,
s pripisom “Za javni razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo na naslov naročnika pravočasno
prispele do 17. 11. 2000 do 13. ure. Pre-
dložene ponudbe morajo biti zapečatene in
označene v skadu z drugim odstavkom
27. člena ZJN (Ur. l. RS, št. 27/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Javni zavod za zaščitno in požar-
no reševanje Maribor, C. proletarskih brigad,
2000 Maribor ali jih oddati osebno v tajništvu
Javnega zavoda za zaščitno in požarno reše-
vanje Maribor, Alenka Rosi, soba št. 54.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 11.
2000 ob 11. uri v dvorani Javnega zavoda za
zaščitno in požarno reševanje Maribor, C.
proletarskih brigad 21, Maribor. Predstavni-
ki ponudnikov pred začetkom javnega odpi-
ranja ponudb izročijo komisiji pisna poobla-
stila za sodelovanje na javnem razpisu.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: način plačevanja z roki je
določen v predlogu pogodbe v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN, oziroma po roku za oddajo po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena,
prodajne aktivnosti, plačilni pogoji, referen-
ce, rok dobave.

Teža in način uporabe sta določena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jože Žohar, tel. 02/331-25-41, faks
02/332-36-96.

16., 17.
Javni zavod za zaščitno in požarno

reševanje Maribor

Ob-37381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ARNES, Jamova 39, Ljubljana, faks
01/479 88 99.

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

3. (a) Kraj dobave: ARNES, Jamova 39,
Ljubljana.

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

– usmerjevalnik (router) – 1 kos,
– Gigabit Ethernet vmesniki za Cisco

usmerjelvanike; 3 kosi,
– vzdrževanje ponujene opreme za

obdobje 3 let.
(Podrobnejše specifikacije so navedene

v razpisni dokukmentaciji).
(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 le za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
– skupna vrednost opreme: 11,700.000

SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

2,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: deli na-
ročila se ne bodo oddajali posamično.

4.
5. Datum dobave, če je predvideno: rok

dobave opreme ne sme biti daljši od 35 dni.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: AR-
NES, Jamova 39, Ljubljana, v tajništvu, so-
ba M104.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50106-603-47959.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe z oznako “Ne
odpiraj, ponudba – usmerjevalniki - PON”,
morajo prispeti najkasneje do 10. novembra
2000 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: ARNES, Jamova 39, Ljubljana,
soba 104b, kontaktna oseba je Nuša Gobec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. novembra
2000 ob 9. uri v prostorih ARNES-a, Jamova
39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe
(do 15. 2. 2001).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva izstavitve računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: prijavi-
jo se lahko vse gospodarske družbe. Sposo-
bnost in usposobljenost bomo ocenjevali na
podlagi kriterijev, ki bodo navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 10. 11. 2000.

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

– zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena,

– reference in kvalificiranost ponudnika,
– garancija in pogoji vzdrževanja.
Merila in način uporabe so podrobno na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis@ARNES.si.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen dne 15. 9. 2000, Ob-35210,
objava o izidu pa dne 20. 10. 2000.

ARNES, Ljubljana

Št. 490/00 Ob-37286
1. Naročnik, poštni naslov, telefon: Pro-

stovoljno gasilsko društvo Polzela, Polzela
14/a, 3313 Polzela, 03/57 20 097.

2. Način izbiranja najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Polzela, Polzela 14/a, 3313 Pol-
zela.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: gasilsko vozilo GVC 16/25
(1+5) znamke MAN tip 14.224 LAC s
pogonom na vsa kolesa.

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

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

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

lo je potrebno dobaviti do 1. 9. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere lahko

zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pol-
zela, Polzela 8, Polzela, tajništvo; za prosto-
voljno gasilsko društvo Polzela.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve pa do vključno 6. novembra.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT, ponu-
dniki lahko poravnajo na ŽR številka
50750-630-10308 pri Agenciji za plačilni
promet, izpostava Žalec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. november 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo s pripisom “GVC po-
nudba – ne odpiraj“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 23. novembra
2000 v sejni sobi občine Polzela, Polzela 8,
s pričetkom ob 10. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti javnega naročila. Trajanje bančne
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garancije je v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v dru-
gih dokumentnih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mera izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

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

14. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, prav tako tudi način upo-
rabe kriterijev.

Naročnik si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najugodnejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje.
15.Morebitne druge informacije o naroči-

lu: morebitne dodatne informacije zvezi s
predmetnim javnim naročilom se dobijo pri
Kotnik Ivanu, tel. 041/783-225, faks
03/703-32-23, na podlagi pisnih vprašanj,
oziroma vprašanj po telefaksu, najkasneje
15 dni po objavi. Pisni odgovori bodo posre-
dovani najpozneje v 3 dneh vsem, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo.

16., 17.
PGD Polzela

Št. 87-1-14/00 Ob-37287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Gasilska brigada Ljubljana, Vojko-
va cesta 19, 1000 Ljubljana, telefon
01/234-20-00, telefaks 01/234-20-40.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: opre-
deli ponudnik, predvidoma pa 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana, telefon 01 / 234 2020, te-
lefaks 01/234-20-40, vzdrževalna služba,
kontaktna oseba Primož Grom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-

cija je na voljo vsak delovni dan med 8. in
14. uro, proti dokazilu o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo do vključno 27. 10.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT + DDV. Znesek
zainteresirani ponudniki nakažejo na žiro ra-
čun 50102-603-49911, s pripisom “za javni
razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo na naslov naročnika pravočasno
prispele do 10. 11. 2000 do 14. ure. Predlo-
žene ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene v skladu z drugim odstavkom 27. člena
zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 27/97).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: JZ Gasilska brigada Ljublja-
na, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, pre-
vzemnik tajništvo zavoda, pooblaščena ose-
ba Mojca Kos, telefon 01/234-20-12, tele-
faks 01/234-20-40.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 2000 ob
9. uri, v sejni sobi zavoda na naslovu JZ
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
pred začetkom javnega odpiranja izročijo ko-
misiji pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem razpisu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti na-
ročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: način plačevanja z roki je
določen v predlogu pogodbe v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki lah-
ko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki so
registrirane za dejavnost, ki je predmet razpi-
sa in imajo za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN oziroma po roku za oddajo po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost ponudbe v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena,
poprodajne aktivnosti, plačilni pogoji, refe-
rence, rok dobave. Teža in način uporabe
meril sta določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Primož Grom, telefon 01/234-20-20,
telefaks 01/234-20-40.

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

lo je bil objavljen dne 15. 9. 2000 pod št.
81/2000.

JZ Gasilska brigada Ljubljana

Št. 307/2000 Ob-37289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Kekec Gro-

suplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, faks
01/786-61-90.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava živil mora biti v
skladu z naročili za naslednja dostavna me-
sta:

– VVZ Kekec, Trubarjeva 15, Grosuplje in
– Vrtec Pika, Ljubljanska c. 51, Šmar-

je-Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sukcesivna dobava živil po
naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki: 6,500.000
SIT,

2. sveže meso: 4,500.000 SIT,
3. meso perutnine in kuncev:

3,900.000 SIT,
4. mesni izdelki: 1,500.000 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe: 900.000

SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sa-

dje ter suhe stročnice: 8,500.000 SIT,
7. zamrznjena zelenjava: 800.000 SIT,
8. kokošja jajca: 700.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo:

3,800.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki: 600.000 SIT,
11. testenine: 700.000 SIT,
12. žitarice in mlevski izdelki: 700.000

SIT,
13. drugo prehrambeno blago:

6,900.000 SIT.
Količine posameznih živil so opredeljene

v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst bla-
ga iz skupine, na katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabav posameznih živil glede
na spremembe obsega dela in dejanske po-
trebe.

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

cesivna dobava, začetek 1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: VVZ Kekec Grosuplje, Tru-
barjeva 15, 1290 Grosuplje, tajništvo vrtca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan od
8. do 14. ure, do vključno 9. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT. DDV je v ceni (19%). Plači-
lo na ŽR 50130-603-56010, sklic na števil-
ko 05 12090-99. Dvig dokumentacije je mo-
žen ob predložitvi dokazila o plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele oziroma bodo predlože-
ne najkasneje do 16. 11. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov naročnika VVZ Kekec Gro-
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suplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, taj-
ništvo vrtca. Prevzemnica: tajnica Alenka
Lampreht, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 2000 ob
8. uri, na naslovu naročnika VVZ Kekec Gro-
suplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, v kabinetu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, pla-
čljivo na prvi poziv v višini 3% ponudbene
vrednosti.

Bančna garancija za resnost ponudbe mo-
ra biti veljavna do 1. 1. 2001.

Bančne garancije za resnost ponudbe ni
potrebno predložiti v primeru, če ponudba ne
presega zneska, ki je določen za posamezno
proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o zavodih.

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

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

Ponudba bo veljala v primeru, da ponu-
dnik do predpisanega roka za oddajo po-
nudb predloži vse zahtevane dokumente in
izjave.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, celovitost ponudbe, reference ponu-
dnika in posebne ugodnosti.

Merila so navedena po vrstnem redu, ta-
ko da ima prvo merilo največjo težo in naprej
po padajočem vrstnem redu.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki do
pet dni pred javnim odpiranjem ponudb. Po-
nudbe morajo biti predložene v zapečatenih
kuvertah, morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis” in
številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 1. 12. 2000.

16., 17.
Vzgojno-varstveni zavod

Kekec Grosuplje

Št. 126/00 Ob-37295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51a, 1000
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Vič, Ger-
bičeva 51a, 1000 Ljubljana.

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

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

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

čarski izdelki in keksi,
12. drugo prehrambeno blago.

(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 tudi samo za del za-
htevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
67,849.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki – 4,530.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki –
30,000.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
1,700.000 SIT,

4. jajca – 1,220.000 SIT,
5. olja in izdelki – 2,480.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

6,000.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 7,000.000 SIT,
8. sadni sokovi – 2,110.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

2,225.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

1,830.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 5,370.000 SIT,
12. drugo prehrambeno blago –

3,384.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dija-
ški dom Vič, Gerbičeva 51a, 1000 Ljubljana,
v tajništvu doma, vsak dan od 9. do 12. ure
od 20. 10. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 11. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 16.000 SIT (v ceno ni vklju-
čen 19% DDV) na žiro račun:
50101-603-50433.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dijaški dom Vič, Gerbičeva
51a, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Dija-
škega doma Vič, Gerbičeva 51a, 1000
Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

le strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 17. 11. 2000 do 12.
ure.

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

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponu-

dnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na

področju predmeta javnega razpisa –
3 točke,

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51a, 1000
Ljubljana pri Milanu Bogdanoviču na tel.
01/47-90-117, faks 01/47-90-136.

16., 17.
Dijaški dom Vič

Št. 122 Ob-37296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankar-
jeva ul. 4, 6210 Sežana, tel. faks
05/73-41-302.

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

3. (a) Kraj dobave: fco. skladišče kup-
ec-naročnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– skupina blaga: 02. tehnično blago,
– podskupina blaga: 02.01. gorivo-kuril-

no olje EL 180.000 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik mora ponuditi celotno količino blaga iz
podskupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

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

1. 12. 2000.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 2001.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Bolnišni-
ce Sežana, št. 51420-603-31198 ali nepo-
sredno pri blagajni računovodstva.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 20. 11. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Seža-
na, Cankarjeva 4, 6210 Sežana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” s
številko javnega razpisa iz Uradnega lista RS,
št. objave in z navedbo skupine in podskupine
predmeta naročila ter z navedbo naslova poši-
ljatelja oziroma ponudnika na hrbtni strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2000 ob
9. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Cankar-
jeva 4.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniku ni potrebno predložiti
bančne garancije za resnost ponudbe, če
njene vrednost ne presega 25,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: pravni pogoji za izvajanje
posla so določeni v kupoprodajni pogodbi,
razpisna dokumentacija.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pravna oblika do-
bave blaga se med ponudnikom in naročni-
kom uredi s pogodbo – vzorec te je sestavni
del razpisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: vse sposo-
bnosti in kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnje-
vati, so navedeni v razpisni dokumentaciji –
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 19. 1. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja cena blaga –
izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo
končno ceno za razpisano količino blaga.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije o jav-
nem naročilu dobite na tel. faks
05/73-41-302 do 15. 11. 2000.

16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo
kroničnih pljučnih bolnikov

in podaljšano splošno-bolnišnično nego
Sežana

Št. 11/2-75/2000 Ob-37310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež in poslovne
enote Telekom Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: najem fotokopirnih strojev –
14 kom.

(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:
13,000.000 SIT.

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

bavitelj bo fotokopirne stroje dostavil in uspo-
sobil za uporabo v roku 30 dni od podpisa
pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo do roka od-
daje 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
5.000 SIT.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefak-
sno številko kontaktne osebe ponudnika.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se ponudbe,
ki jih prejme naročnik na svoj sedež do 9. 11.
2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 11. 2000, v sobi
št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 10. uri.

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

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% oce-
njene vrednosti javnega naročila, to je
130.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: avansov ni. Plačilni rok je
30 dni od datuma izvedbe storitve oziroma
izstavitve računa.

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

dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb bo komisija upoštevala skla-
dnost ponudbe z zahtevami iz razpisne doku-
mentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno. Komisija bo
upoštevala izkušenost, opremljenost in prila-
godljivost specifičnim zahtevam naročnika.

Merilo  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be je:

– cena kopije: do 100 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena s

100 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo.

(1% višja cena, ena točka manj)
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najpozneje do 1. 12.
2000.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 118 Ob-37312
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ledina, Komenskega
ul. 19, 1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ledina,
Komenskega ul. 19, 1000 Ljubljana.

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

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

va in sadje,
7. sadni sokovi,
8. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi,
9. ostalo prehrambeno blago.

(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 tudi samo za del za-
htevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska letna vrednost je 9,000.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 2,000.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki: 1,200.000
SIT,

3. jajca: 25.000 SIT,
4. olja in izdelki: 25.000 SIT,
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5. sveža zelenjava in sadje: 550.000
SIT,

6. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje: 150.000 SIT,

7. sadni sokovi: 1,000.000 SIT,
8. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi: 3,500.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago:

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

cesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Ledina, Komenskega ul. 19,
1000 Ljubljana – v tajništvu šole, vsak dan
od 9. do 12. ure, od 20. 10. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 11. 2000 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun:
50101-603-40344.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Ledina, Ko-
menskega ul. 19, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Ledina, Komenskega ul. 19, 1000
Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

le strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 8. 11. 2000 do 12.
ure.

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

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponu-

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

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

mi naročnika – 1 točka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Osnovna šola Ledina, Komenskega ul.
19, 1000 Ljubljana, pri Kristi Jamnik, na tel.
01/232-23-55, faks 01/231-87-76.

16., 17.
Osnovna šola Ledina, Ljubljana

Št. 137/2000 Ob-37311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.

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: magnetoskopi formata Be-
tacam SP in Digital Betacam s pripadajo-
čo opremo – 17 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
44,500.000 SIT.

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

več mesec dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 1. 2001.
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 10.000 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja. Način plačila je negotovinski na ra-
čun pri Novi APP Ljubljana, na račun št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako razpisa št. 137.

Dodatne informacije so na voljo v pisni
obliki na faks 475-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 20. 11.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 137/2000 – magnetoskopi”. Na zaprti
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 13. 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 brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
20. 1. 2001, v višini 445.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: po raz-
pisni 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,
plačilni pogoji in rok plačila, tehnična ustrez-
nost in kakovost, reference in druga ostala
merila po razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naroči-
la od razpisanega, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-37346
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 dobavi-
telja brez omejitev.

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

bno dobaviti: 2 ventilatorja – aparata za
podporo dihanja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
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: Splo-
šna bolnišnica Izola, kontaktna oseba je Bi-
serka Benedetti, tel. 05/660-63-06, po
predhodni najavi.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 11. 2000 do 10.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 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 dru-
gih dokumentih: glavni pogoji plačila se bo-
do dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
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nudnik je lahko gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacija-
mi za opravljanje tovrstne dejavnosti. Ponu-
dnik ne sme biti v stečaju, imeti mora porav-
nane vse davčne in druge z zakonom dolo-
čene obveznosti. Podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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): navede-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
samo pisno na naslovu naročnika pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 842/00 Ob-37359
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049, kon-
taktna oseba je Polona Barič, univ. dipl. biol.

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

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

bno dobaviti: dobava potopne črpalke.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

4,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul. Na-
de Cilenšek 5, Žalec – tajništvo, pri Zvonki
Cimerman.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 27. 10. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov na žiro ra-
čun št. 50750-601-19709 – Javno komu-
nalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom:
“Razpis – rekonstrukcija kanalizacije v Žal-
cu”, ali ob plačilu na blagajni podjetja v višini
15.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 3. 11.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec, tel. 063/715-225, faks 063/715-049
– tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – dobava po-
topne črpalke – Ne odpiraj” in številko te
objave ter oznako ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 11. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Občina Žalec, Oddelek
za okolje, prostor in komunalne zadeve, Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
260.000 SIT, kar je 5% od ocenjene vredno-
sti. Trajanje garancije je 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: glavni pogoji glede financi-
ranja in plačila so detajlno opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebi-
na listin, ki jih mora predložiti ponudnik za
dokončanje pogojev, je opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja po-
nudb, 6. 11. 2000 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo – ponujena ce-
na, reference, usposobljenost ponudnika,
rok dobave in ostale ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva,
ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridržuje
pa si tudi pravico, da dela ne odda nobene-
mu ponudniku. V nobenem primeru ponu-
dniki nimajo pravice do uveljavljanja odško-
dnine iz tega naslova.

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Žalec, d.o.o.

Št. 1552/00-46/05 Ob-37336
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, tel. 04/237-31-03, faks
04/237-31-07.

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

3. (a) Kraj dobave: območje Mestne ob-
čine Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: približno 10 stanovanj.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za kompletno dobavo
blaga, lahko pa tudi za dobavo le dela zahte-
vanega blaga. Minimalna količina v ponudbi
ponujenega blaga je ena stanovanjska eno-
ta.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

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

2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Kranj, Oddelek za gospodarske

javne službe, Slovenski trg 1, Kranj (soba št.
214 v drugem nadstropju).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2000
do 15. ure.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo oddane osebno ali bodo
prispele po pošti najkasneje do 20. 11.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Kranj, Od-
delek za gospodarske javne službe, Sloven-
ski trg 1, Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2000 ob
11. uri, v sobi št. 9, Mestne občine Kranj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe mo-
ra ponudnik predložiti potrdilo o pologu var-
ščine v višini 500.000 SIT za posamezno po-
nudbo. Varščina se položi na žiro račun
Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
sklicna št. 00-66, s pripisom “Varščina za
resnost ponudbe”.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kupec (naročnik) bo kupni-
no plačal prodajalcu (ponudniku) na nasled-
nji način: 100% najkasneje v roku 30 dni po
overovitvi kupoprodajne pogodbe in kvalita-
tivnem prevzemu.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe mo-
ra biti najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila:
– cena: 60 točk,
– stanje stanovanja, razvidno iz zapisnika

o ugotovitvi vrednosti stanovanja: 35 točk,
– dodatne ugodnosti pri plačilnih pogo-

jih: 5 točk.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
17.

Mestna občina Kranj

Št. 359/2000 Ob-37347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tele-
faks 07/302-12-25, telefon 07/332-14-24.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: tekočinski kromatograf z za-
htevanimi opcijami:

– kvarterna črpalka z vakumskim razplin-
jevalcem;
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– termostatiran avtomatski vzorčevalnik z
najmanj 100 vzorčnimi mesti;

– termostat za HPLC kolone z ventilom za
izbiro kolone;

– detektor z nizom diod v območju
190 – 950 nm;

– RI detektor.
Aparat mora biti kompatibilen s fluore-

scenčnim detektorjem 1046 A Hewlett Pac-
kard in mora biti možen priklop na obstoječo
programsko opremo ChemStation.

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

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

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

roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2000
do 8. 11. 2000, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, žiro račun:
52100-603-30388, APP Novo mesto, z na-
vedbo “za javni razpis”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 9.10, Zavod za zdravstve-
no varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000
Novo mesto.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 10. 11. 2000 od 9.
ure dalje.

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

– cena 61,9%;
– plačilni pogoji 33,3%;
– reference 4,8%.
Uporaba meril je podrobneje določena v

razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 110-1/00 Ob-37355
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, faks 136-97-46.

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

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

bno dobaviti: AC Višnja–Gora–Bič; cestnin-
ska postaja Dob, oprema cestninske po-
staje Dob.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: delo se
bo oddalo po naslednjih sklopih:

– varnostna oprema in prevoz denarja –
orientacijska vrednost 18,800.000 SIT,

– specifična oprema – orientacijska vre-
dnost 8,600.000 SIT.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej 3.(c)
točko.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo 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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpis-
no dokumentacijo ponudniki lahko poravna-
jo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
10. 11. 2000 do 8.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
AC Višnja–Gora–Bič; cestninska postaja
Dob, oprema cestninske postaje Dob”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 822.000 SIT oziro-
ma v primeru, da ponudnik ne ponuja vseh
razpisanih postavk, 3% od orientacijske vre-
dnosti za vsako posamezno postavko in ve-
ljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačeva-

nja z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz so-
dnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazi-
lo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilan-
čno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja tri leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Preskar, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Nadzor
Ivančna Gorica, Stantetova 6, 1295 Ivan-
čna Gorica, tel. 01/787-86-62, faks
01/787-86-64.

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

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69 z
dne 4. 8. 2000, Ob-33317, objava o izidu
pa dne 6. 10. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 35/2000 Ob-37358
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Žalec,
Ulica heroja Staneta 1, Žalec, faks
03/710-32-31.

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

3. (a) Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Žalec, Ulica heroja Staneta 1, Žalec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: gasilsko vozilo GVC 16/25
(1+5) s pogonom na vsa kolesa.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 1. 7.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
stovoljno gasilsko društvo Žalec, Ulica hero-
ja Staneta 1, tel. 03/710-32-32, faks
03/710-32-31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 23. 10. do 6. 11.
2000 od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Prostovoljno gasilsko društvo Žalec,
žiro račun št. 50750-678-75350 - virman.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Ža-
lec.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti in
ustrezno označene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Prosto-
voljnega gasilskega društva Žalec, Ulica he-
roja Staneta 1, Žalec.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblasti-
la ponudnikov.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 1% od vredno-
sti javnega naročila. Trajanje bančne garan-
cije naj bo v skladu z zahtevami navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno 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: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji, prav tako tudi način upo-
rabe kriterijev.

Naročnik si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najugodnejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu

ne glede na razloge.
V vseh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo pri Francu Naraksu, Žalec, Ulica
heroja Staneta 1, tel. 03/571 52 66.

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Žalec

Št. 546/2000 Ob-37367
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Slovenska Bistrica podjetje
za komunalne in druge storitve, d.o.o., Po-
horski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica,
tel. 062/811-901, telefaks 062/810 137.

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

3. (a) Kraj dobave: kotlovnice v mestu Slo-
venska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kurilno olje EL, 230.000 li-
trov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

24,610.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ta-

koj, po potrebi naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Slovenska Bistrica, d.o.o., kontaktna
oseba: Suzana Korošec, Pohorski bataljon
12, Slovenska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 30. 10.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na račun št. 51810-601-12708.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Komunala Slovenska Bistri-
ca, podjetje za komunalne in druge storitve,
d.o.o., tajništvo uprave, Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta javnega naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 9. uri v pisarni vodje teh-
ničnega sektorja, na naslovu: Komunala Slo-
venska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12,
Slovenska Bistrica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: 30-dnevni plačilni rok.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: zahte-
ve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu
bo priznana sposobnost, so natančno opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 30. 11. 2000.

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

15., 16., 17.
Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.

Št. 138/2000 Ob-37369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-2186.

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

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

bno dobaviti: nakup FM oddajnikov, spre-
jemnikov, sprejemnih in oddajnih anten,
ter pripadajoče opreme:

– blagovna skupina A: FM oddajniki in
sprejemniki – ca. 21 kosov,

– blagovna skupina B: antene in pribor –
količina po razpisni dokumentaciji,

– blagovna skupina C: merilna oprema –
količina po razpisni dokumentaciji.

(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 celotno naročilo ali
za posamezno blagovno skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
41,000.000 SIT.

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

– blagovna skupina A: ca. 31,500.000
SIT,

– blagovna skupina B: ca. 8,000.000
SIT,

– blagovna skupina C: ca. 1,500.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: mak-
simalno 60 dni.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
začetek leta 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, kontaktna oseba je Franc Lo-
žar, Oddajniki in zveze, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, faks 475-2710.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 24. 10. 2000 do
3. 11. 2000 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, 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 sa-
mo v pisni obliki pri Janiju Martincu, na na-
slovu pod 6.(a) točko, faks št. 475-2710.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 20. 11.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 138/2000 – nakup
FM oddajnikov in sprejemnikov, anten in me-
rilne opreme.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 10. uri v sejni sobi 52/V –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
veljavna do podpisa pogodbe in sicer v višini
5% od vrednosti blagovne skupine oziroma
celote.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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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): ekonom-
ska cena, plačilni pogoji, tehnična ustrez-
nost, servisiranje in vzdrževanje, reference,
garancija in druga merila iz razpisne doku-
mentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine
iz tega naslova. Ponudnik lahko ponudi, na-
ročnik pa izbere le del opreme iz 3.b točke
tega razpisa v zvezi s posamezno ponudbo.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 0512/3-308/103-00 Ob-37370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet delnega ponovnega
javnega razpisa je izdelava in dobava de-
lov policijskih uniform, in sicer:

a) pulover zimski moder: 400 kosov,
b) pulover letni: 400 kosov,
c) podkapa: 400 kosov,
d) šal volnen: 400 kosov.
Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so

predmet javnega naročila, so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki morajo ponuditi vse artikle v celoti in ne
posameznih artiklov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila je 6,800.000 SIT.

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

kasnejši dobavni rok za vse artikle je 3. 1.
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave je 3. 1.
2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve - Sku-
pne službe, Sekcija za finančne in material-
no-tehnične zadeve, Vodovodna 93a, Ljub-
ljana, pri Darji Domjanič, tel. 061/172-5691,
kontaktna oseba: Bojan Šelih, tel.
061/172-56-22 ali 041/697-665.

(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 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba 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 katere-
ga 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: 308-103p-00.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2000,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o izdelavi
in dobavi delov policijskih uniform, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik: prijavijo se lahko gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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,
kvaliteta vzorca, reference s področja javne-
ga naročila, finančno stanje ponudnika in ure-
jenost sistema kakovosti.

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

15., 16.
Ministrstvo za notranje zadeve

Su 33-01/2000 Ob-37372
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidri-

čeva 14, 5000 Nova Gorica, telefaks
05/335-16-97.

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

3. a) Kraj dobave: poslovni prostori
Okrožnega sodišča v Novi Gorici in Okrajnih
sodišč v Novi Gorici, Ajdovščini, Idriji in Tol-
minu.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški, računalniški in po-
trošni material po specifikaciji, ki je del raz-
pisne dokumentacije.

c)
č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 1. 1.

2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva
14, 5000 Nova Gorica, sekretarka Breda
Mattiazzi, tel. 05/335-16-75, vodja ka-
drovske službe Tanja Vončina, tel.
05/335-16-76.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 11. 2000 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT na ŽR
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, št.
52000-637-22545.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 11. 2000 do 16.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Novi Go-
rici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, v za-
pečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne od-
piraj - Javni razpis“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Okrož-
nega sodišča v Novi Gorici.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: 30 dnevni plačilni rok.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 9. 11. 2000.

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

– cena: 50%,
– rok dobave in razpoložljivost: 20%,
– ugodnosti: 15%,
– kvaliteta: 10%,
– ponudba izven specifikacije: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu - kontaktni osebi:
– Breda Mattiazzi, tel. 05/335-16-75,
– Tanja Vončina, tel. 05/335-16-76.
16., 17.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Ob-37377
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12,
1000 Ljubljana (telefaks: 01/437-14-93),
Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana (telefaks: 01/231-31-56),
Osnovna šola Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana
(01/425-60-26).

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Be-
žigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana,
Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana, Osnovna šola Prule, Prule
13, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001 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 61,232.564 SIT.

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

1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
17,376.341 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: skupaj
8,400.479 SIT,

3. kruh, pekovski in slaščičarski izdel-
ki: skupaj 15,952.533 SIT,

4. sadje in zelenjava: skupaj
7,594.684 SIT,

5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
11,908.527 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov za šol-
ske kuhinje v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. decembra 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. oktobra
2000 do vključno 10. novembra 2000, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po pre-
dložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Zavodu za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro
Rovšek, proti plačilu 20.000 SIT na žiro
račun Zavoda za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prišle na naslov Zavoda za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, 1000

Ljubljana, v tajništvo, do 13. novembra 2000,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečate-
ni ovojnici, katera mora biti na naslovni stra-
ni opremljena z naslovom: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine 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 13. novembra
2000 ob 15.30, v sejni sobi Zavoda za teh-
nično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana. 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 dru-
gih dokumentih: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: na javni
razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zase-
bniki, 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 naro-
čilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 31. 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 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročniki si pridržujejo pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe. Informacije se
dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola Bežigrad,

Osnovna šola Toneta Čufarja,
Osnovna šola Prule

Ob-37403
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova 16,

1000 Ljubljana, tel. 01/505-78-82, faks
01/519-32-06.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Hinka Smrekarja,
Gorazdova 16, Ljubljana.

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

a) kruh in pekovsko pecivo,
b) mleko in mlečni izdelki,
c) meso in mesni izdelki,
d) slaščičarski izdelki in keksi,
e) zamrznjeni in konzervirani iz-

delki,
f) sadni sokovi,
g) sveže sadje in zelenjava,
h) ostalo prehransko blago.

(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 tudi samo za del za-
htevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,250.000 SIT.

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

a) kruh in pekovsko pecivo:
2,300.000 SIT,

b) mleko in mlečni izdelki: 1,800.000
SIT,

c) meso in mesni izdelki: 1,350.000
SIT,

d) slaščičarski izdelki in keksi:
1,500.000 SIT,

e) zamrznjeni in konzervirani izdelki:
300.000 SIT,

f) sadni sokovi: 800.000 SIT,
g) sveže sadje in zelenjava: 600.000

SIT,
h) ostalo prehransko blago: 600.000

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

cesivna dobava blaga v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 10. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljub-
ljana – v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je vklju-
čen 19% DDV) s potrjenim nalogom za pre-
nos na ŽR št. 50104-603-52464.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Hinka Smrekarja, Goraz-
dova 16, 1000 Ljubljana, z napisom “Ponud-
ba – ne odpiraj” z navedbo javnega razpisa
na katerega se ponudba nanaša. Ovitki mo-
rajo biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 13. uri v gospodinjski učil-
nici OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova 16,
Ljubljana.

9., 10.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavi-
telj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 13. 11. 2000
do 12. ure.

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

– ponudbena cena: 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila:

7 točk,
– boljše reference: 4 točke,
– pripravljenost in odzivnost za reševanje

reklamacij: 5 točk,
– druge oziroma posebne ugodnosti (po-

pusti, sponzorstvo ipd.): 5 točk,
– rok plačila: 4 točke,
– lastna proizvodnja: 5 točk.
Naročnik ni dolžan izbirati ponudbe, ki

vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi pogoji.

15., 16., 17.
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Št. 135/2000 Ob-37407
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstvena organizacija Novo
mesto, p.o., Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, tel. 07/371-83-14, faks
07/371-83-27.

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

3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstvena or-
ganizacija Novo mesto, p.o., Ragovska ulica
18, v vse vzgojno-varstvene enote v okviru
VVO Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: blago po skupinah, v skupni
orientacijski vrednosti 10,650.000 SIT;

po posameznih skupinah pa naslednja:
01. skupina: papirna galanterija:

3,300.000 SIT,
02. skupina: sredstva za vzdrževanje hi-

giene v kuhinjah: 2,900.000 SIT,
03. skupina: sredstva za čiščenje trdih

talnih površin: 600.000 SIT,
04. skupina: sredstva za higieno opre-

me, predmetov in površin: 850.000 SIT,
05. skupina: sredstva za higieno, nego in

zaščito rok: 700.000 SIT,
06. skupina: čistilna oprema in pripomoč-

ki za vzdrževanje higiene: 1,500.000 SIT,
07. skupina: sredstva za strojno pranje

perila: 800.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: zaintere-
sirani ponudniki lahko predložijo ponudbe v
celoti ali za kompletne posamezne skupine
razpisanega predmeta javnega naročila.

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

cesivna dobava od 1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu naročnika pri Ireni
Mirtič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 2000 do
vključno 9. 11. 2000 od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu, v višini 5.000 SIT na žiro račun naročni-
ka, št. 52100-603-30421 – za razpisno do-
kumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele na naslov naročnika v
20 dneh po objavi razpisa, to je do 9. 11.
2000 do 12. ure, prevzemnica Irena Mirtič.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: VVO Novo
mesto, p.o., Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000 ob
12. uri, na naslovu: VVO Novo mesto, p.o.,
Ragovska ulica 18, Novo mesto.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči
pri javnem odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo ponudnikov za zastopa-
nje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za izpolnitev pogodbenih obvez-
nosti in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi, po 10. členu zakona o izvr-
ševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 9/00), niso
potrebne.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila najmanj 30 dni
od dneva izstavitve računa, po dobavi blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenje-
na za dobo 12 mesecev.

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 ponudbi priložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 31. 12. 2000.

Ponudnik mora v ponudbi izrecno jamčiti
fiksne cene artiklom za ves čas dobavljanja,
to je za eno leto od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001.

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

a) cena,
b) kvaliteta.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno vlogo, na naslov: VVO Novo mesto,

p.o., Ragovska ulica 18, Novo mesto, faks
07/371-83-27.

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen: to je prva objava.

VVO Novo mesto

Ob-37419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500,
faks 03/56-26-122.

2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: čistilna sredstva, material za
osebno higieno, PVC material in tekstilni
izdelki.

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, ...):

A. čistilna sredstva:
1. čistilna sredstva,
2. pripomočki za čiščenje;
B. material za osebo higieno:
1. material za osebno higieno,
2. papirnati izdelki;
C. PVC material;
D. tekstilni izdelki:
1. delovna obleka,
2. bolniško perilo.

Dobavitelj mora ponuditi 100 % vrst bla-
ga in količin po posamezni skupini oziroma
podskupini.

c) Ocenjena vrednost naročila:
12,680.000 SIT.

A. čistilna sredstva - 3,220.000 SIT:
1. čistilna sredstva - 2,560.000 SIT,
2. pripomočki za čiščenje - 660.000

SIT.
B. material za osebno higieno -

2,350.000 SIT:
1. material za osebno higieno -

730.000 SIT,
2. papirnati izdelki - 1,620.000 SIT.
C. PVC material - 2,110.000 SIT.
D. tekstilni izdelki - 5,000.000 SIT:
1. delovna obleka - 1,100.000 SIT,
2. bolniško perilo - 3,900.000 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 ugotavljanje
sposobnosti: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajništvo.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati do-
kumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: do
vključno 13. 11. 2000 od 10. do 12. ure od
ponedeljka do petka.

c) Znesek in način plačila razpisne doku-
mentacije: za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno nakazati 5.950 SIT (samo negoto-
vinsko) na ŽR 52700-603-40248 s pripi-
som “Za čistilna sredstva“.

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

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000 ob
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10. uri na upravi Splošne bolnišnice Trbov-
lje, 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 izpolnjevati
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 likvidacije
oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni regi-
ster mora predložiti potrdilo, da ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni dav-
čni 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 ura-
da 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 zakonom,
zapadle do dneva izdaje potrdila, ki ga izda-
jata 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 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 obrazca BON - 2
ali BON - 3), čisti prihodki od prodaje morajo
biti enaki ali večji od razpisane vrednosti sku-
pine oziroma podskupine, na katero se prijav-
lja; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na
dan določen za odpiranje ponudb); natančni
pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije;

– da zagotavlja 100 % razpisanih vrst bla-
ga in količin skupine, na katere se prijavlja;

– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco Splošna bolnišnica

Trbovlje, razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);

– da zagotavlja dobavni rok blaga s po-
dročja javnega razpisa največ 3 delovne dne-
ve od dneva naročila;

– da bo štirimesečno dostavljal predraču-
ne blaga;

– da bo na zahtevo naročnika poslal vzor-
ce blaga;

– da bo sprejel vse dodatne zahteve na-
ročnika glede pogojev kvalitete izdelkov.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o
javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka: najnižja končna vrednost predračuna sku-
pine oziroma podskupine.

10., 11.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 751-12/2000 Ob-37426
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove Slo-
venije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava informacijske opre-
me, in sicer:

– sklop 1: osebni računalniki – 50 ko-
sov,

– sklop 2: tiskalniki – 10 kosov,
– sklop 3: skener – 1 kos.
Navedena količina blaga je orientacijska.
(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 ali po posameznih
sklopih.

Naročnik ni zavezan sprejeti celotne po-
nudbe ponudnika – za vse tri sklope, v pri-
meru ugodnejše ponudbe drugega ponudni-
ka za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila za vse skupine v ce-
loti je 25,000.000 SIT.

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

– sklop 1: 23,900.000 SIT,
– sklop 2: 1,000.000 SIT,
– sklop 3: 100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 15

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana – tajništvo, vsak delovnik od 8. do 10.
ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je znaša 7.000 SIT, z upoštevanim 19% DDV.
Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908, z označbo 101-904.

Ponudniki, ki želijo razpisno dokumenta-
cijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 10. uri, sejna soba Zavo-
da za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponu-
dnik predložiti bančno garancijo v višini 10%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo, razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.

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

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: prijavi-
jo se lahko pravne osebe.

13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od 10. 11. 2000 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo po-
nudb lahko ponudniki pisno zahtevajo poja-
snila v zvezi z razpisno dokumentacijo in pri-
pravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo na na-
slov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne informacije
– Javni razpis za informacijsko opremo”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 21-2/2000 Ob-37441
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava 1,200.000 l kurilne-
ga olja v TE Trbovlje, d.o.o.

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

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

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

krat letno, najkasneje v 8 dneh od prejema
naročila.

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je
ponudnik davčni zavezanec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 21. 11. 2000 do
10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 11. 2000, v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: opre-
deljene 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 82,
– boniteta ponudnika (donosnost, solven-

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

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Su 79/2000 Ob-37449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarje-
va 9, Ljubljana, faks 303-051.

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

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, Cerk-
nici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Ko-
čevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pisarniškega, raču-
nalniškega in potrošnega materiala ter
drobnega inventarja. Vse podrobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

(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:
100,000.000 SIT.

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

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, oziroma suk-
cesivne dobave blaga v letu 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad predse-
dnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom na
račun št. 50100-637-55973.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 11. 2000 do 9.
ure, ne glede na način prenosa pošiljke. Po-
nudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z
navedbo točnega naslova ponudnika in z ob-
veznim pripisom “Javni razpis – ponudba za
dobavo pisarniškega idr. materiala – ne od-
piraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Ljublja-
ni, Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 10. uri, v malem delu kon-
ferenčne dvorane sodne palače na Tavčarje-
vi 9, Ljubljana, soba št. 257 (srednji vezni
hodnik).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti naroči-
la, z veljavnostjo do 22. 2. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: skladno z vzorcem pogod-
be, ki je 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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 22. 2. 2001.

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

1. kvaliteta,
2. cena,
3. rok dobave,
4. stalnost zalog,
5. reference,
6. ponudba izven specifikacije,
7. razne ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 7 dni po
javnem odpiranju ponudb.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu iz točke 6.(a) razpisa.

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

lo: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 01/2000 Ob-37453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Športno društvo Planica, Rateče 22,
4283 Rateče – Planica.

2.
3. (a) Kraj dobave: Rateče – Planica, Pla-

nica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: plastična prevleka za ska-
kalnico K 120 m v Planici, ki vsebuje:
ustrezno podlago, mrežo za pritrditev pla-
stičnih metel na skakalnico, pritrditvene ele-
mente (kavlji, obešala, vezi ipd.) in plastične
metlice ustreznega barvnega odtenka.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi kompletni material, nave-
den pod točko 3.(a).

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročila je 12,000.000 SIT fco Planica raz-
loženo (vključuje: vrednost blaga, transpor-
tne stroške, stroške nakladanja in razklada-
nja, DDV in morebitne carinske in špediter-
ske dajatve).

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 27.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dvignete na se-
dežu Športnega društva Planica, Rateče 22,
4283 Rateče – Planica, po predhodnem do-

govoru na tel. 064/587-60-41, vsak delov-
nik med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od 20. oktobra 2000
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne doku-
mentacije je potrebno nakazati na žiro račun
št. 51530-876-88067, 1.500 SIT in ob dvi-
gu razpisne dokumentacije predložiti potrdi-
lo o plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: za veljavne ponudbe bo-
mo šteli ponudbe, ki bodo na sedežu
Športnega društva Planica prispele do 20.
novembra 2000 do 10. ure, oziroma bodo
oddane priporočeno na pošti s poštnim ži-
gom 20. november 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Športno društvo Planica, Ra-
teče 22, 4283 Rateče – Planica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija, ki jo bo imenoval
Upravni odbor Športnega društva Planica od-
pirala 22. novembra 2000, na sedežu Špor-
tnega društva Planica, ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je potrebno
ponudbi predložiti bančno garancijo v zne-
sku 20% vrednosti naročila (2,400.000 SIT),
z datumom vnovčenja 27. december 2000
in na vnovčitelja Športno društvo Planica.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilo blaga se izvede v 60
dneh od kompletnega prevzema blaga. Sred-
stva za naročeno blago so zagotovljena v
proračunu Občine Kranjska Gora pod prora-
čunsko postavko.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: v primeru dodeli-
tve naročila bo z dobaviteljem sklenjena po-
godba o dobavi blaga, ki je priloga razpisne
dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da bo ponudniku priznana sposobnost do-
bavitelja, se zahteva status d.d., d.o.o. ali
s.p., z vsaj 5 letnimi delovnimi izkušnjami
plastificiranja skakalnih objektov in ustrezni-
mi referenčnimi posli v Republiki Sloveniji
ali tujini.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih po-
nudb ne morejo umakniti do 31. 12. 2000.

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

15., 16., 17.
Športno društvo Planica

Št. 2-123-2000 Ob-37454
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, 3210
Slovenjske Konjice, tel. 03/757-41-00, faks
03/757-41-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, 3210 Slovenjske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: oprema kuhinje.

(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:
9,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lam-
brechtov dom, Šolska 4, 3210 Slovenjske
Konjice – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vštet v
ceno, račun boste prejeli ob dvigu razpis-
ne dokumentacije s predložitvijo potrdila o
plačilu, nakazilo na žiro račun:
50720-603-34004.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska 4,
3210 Slovenjske Konjice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 13. uri v prostorih uprave
doma.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe oziroma do podpisa pogod-
be in izročitve garancije za dobro izvedbo
posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: glavni pogoji plačila bodo
določeni v pogodbi, priloga razpisne doku-
mentacije.

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ka-
tere zahteva zakon za opravljanje dejavno-
sti, v okviru predmeta javnega naročila, da
je denarno likviden, da ni pod prisilno upra-
vo ali v stečaju, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom, da ima po-
slovne izkušnje iz predmeta javnega naroči-
la in druge pogoje iz razpisne dokumentaci-
je. Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi
na način, kot je opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti
ponudbe.

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

– ponudbena cena 40 %,
– ustreznost in kvaliteta 40 %,

– reference ponudnika 15 %,
– garancijski rok

in možnost vzdrževanja 5 %.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali po telefonu pri
g. Leban, tel. 03-757-42-01, odgovore na
vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpi-
som pa le pisno na naslov: Lambrechtov
dom, Šolska 4, 3210 Slovenjske Konjice.

16., 17.
Lambrechtov dom,
Slovenske Konjice

Št. 42 Ob-37456
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor – Oddelek za kardiologijo in angio-
logijo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: RTG aparatura za invazivno
in interventno kardiologijo – 1 kos.

(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:
250,000.000 SIT.

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

vedba celotne investicije v roku 150 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.

5. Predviden datum zaključka dobave: av-
gust 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Skupina za javna na-
ročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 12. 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 pripi-
som za razpisno dokumentacijo: RTG apara-
tura za invazivno in interventno kardiologijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 12. 2000, do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (Zgradba oskrbe in
vzdrževanja – IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 12. 2000, ob 11. uri v mali konferen-
čni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10,000.000 SIT, veljavna do
10. 7. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-
cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni po obo-
jestranskem podpisu primopredajnega zapi-
snika.

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

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

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, likvidacije ali stečajni postopek; po-
trdilo ne sme biti starejše od 30 dni (na dan
določen za odpiranje ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču, zadostuje potrdilo dav-
čnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na nje-
govo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za odpiranje po-
nudb);

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 obrazca
BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za odpiranje
ponudbe); časovna omejitev ne velja za obra-
zec BON-1;

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

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

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
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 mesecih
ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

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

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

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

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga – opreme in storitev iz VII. člena Navo-
dil ponudnikom za izdelavo ponudbe oziro-
ma Specifikacije zahtev naročnika;

7. da ima pozitivno strokovno mnenje
pooblaščene organizacije o potrebnih grad-
benih posegih v prostorih, v katerih se bo
dejavnost opravljala ali so povezani z upora-
bo novega vira ionizirajočega sevanja;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok po
obojestranskem podpisu primopredajnega
zapisnika;

9. da bo dostava opreme fco Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo in montirano
na Oddelek za kardiologijo in angiologijo
(kletna etaža stavbe Internističnega A trakta);

10. da zagotavlja celotno izvedbo in-
vesticije v roku 150 dni po podpisu kupopro-
dajne pogodbe;
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11. da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen, servis za dobav-
ljeno opremo;

12. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj 10 let po izteku garancijske
dobe;

13. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksi-
malno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;

14. da zagotavlja, po pridobitvi upora-
bnega dovoljenja, šolanje naročnikovega
strokovnega osebja na Oddelku za kardiolo-
gijo in angiologijo;

15. da ima CE certifikat s katerim iz-
kazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/ESS;

16. da nudi garancijo za dobavljeno
opremo in opravljene storitve najmanj 12 me-
secev po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez-
nosti;

17. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10,000.000 SIT, veljavno do
10. 7. 2001;

18. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval;

19. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe
zahteval.

13. Datum, od katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od vključno dne
6. 12. 2000.

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

– končna vrednost predračuna: 80 točk,
– CCD tehnologija: 10 točk,
– kvaliteta RTG cevi: 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo organiziral za vse zaintere-
sirane potencialne ponudnike informativni
dan, dne 2. 11. 2000 ob 13.30.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS,
št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2138.

17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 033-9/00 Ob-37457
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, telefaks: 478-59-04, z organom v
sestavi Uprava Republike Slovenije za kultur-
no dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež ministrstva in
sedež organa v sestavi.

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

– registratorji, mape, zvezki,
– kuverte, obrazci in nalepke,
– tonerji, trakovi in kartuše za tiskalni-

ke, fakse, kopirne in računske stroje,
– papir,
– pisarniški pribor,
– drugo.

Količina je določena s specifikacijo, vse-
bovano v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila znaša 9,000.000
SIT, od tega za ministrstvo v ožji sestavi
6,000.000 SIT in za Upravo RS za kulturno
dediščino 3,000.000 SIT

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

rok pričetka dobave pisarniškega materia-
la in papirja je takoj po sklenitvi pogodbe,
predvidoma s 3. 1. 2001. Pogodba bo
sklenjena za čas do 31. 12. 2001, z mož-
nostjo podaljšanja. Dobave morajo pote-
kati štirinajstdnevno, po naročilu pa v roku
enega dneva.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko zahteva od
Glavne pisarne – vložišča v pritličju na Mini-
strstvu za kulturo, med 10. in 12. uro, od
dneva te objave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
mogoče zahtevati do 13. ure, dne 8. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 11. 2000 do 15.
ure, v zaprti kuverti s pripisom na čelni strani
“razpis za pisarniški material – ne odpiraj” in
z navedbo polnega naslova dobavitelja na
hrbtni strani.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo prispele v vložišče Ministrstva za kul-
turo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo v pone-
deljek, 14. 11. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5/II, Ljub-
ljana.

Naročnik bo izvrševal plačila 30 dni po
prejemu računov za dostavljeno blago.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti fi-
nančnih zavarovanj za resnost ponudbe: se
ne zahtevajo.

Ponudnik mora biti v Sloveniji registrirana
gospodarska družba.

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

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more
umakniti prispele ponudbe do 3. 1. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upošte-
vana bodo naslednja merila:

– temeljno merilo: cena artiklov,
– izločevalna merila po zaporedju:

– kompletnost ponudbe,
– kakovost artiklov,
– kratkost dobavnih rokov in dostave,
– zanesljivost ponudnika,
– možnost dobave zunaj specifikacije.

Teža in način uporabe meril so podro-
bneje napisana v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izboru obveščeni naj-
kasneje 7 dni po sprejemu sklepa o izbiri.

16., 17.
Ministrstvo za kulturo

Št. 023-64-00 Ob-37465
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Matije Valjavca Pred-
dvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor (tele-
faks: 04/255-12-97).

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Ma-
tije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je suk-
cesivna dobava:

1. živila po naslednjih skupinah:
1.1 meso, mesni izdelki in ribe,
1.2 mleko in mlečni izdelki,
1.3 kruh in pekovski,
1.4 slaščičarski izdelki,
1.5 sadje in zelenjava,
1.6 konzervirana živila,
1.7 zamrznjeni izdelki,
1.8 testenine,
1.9 sokovi,
1.10 ostalo prehrambeno blago;
2. pisarniški material;
3. čistila.

(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 celotno naroči-
lo, za posamezne skupine in podskupine na-
ročila in za posamezne izdelke znotraj skupin
oziroma podskupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 17,554.000 SIT.

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

1. živila skupaj: 16,625.000 SIT.
1.1 meso, mesni izdelki in ribe,

2,161.250 SIT,
1.2 mleko in mlečni izdelki,

2,493.750 SIT,
1.3 kruh in pekovski, 2,327.500 SIT,
1.4 slaščičarski izdelki, 1,163.750

SIT,
1.5 sadje in zelenjava, 2,660.000 SIT,
1.6 konzervirana živila, 1,496.250

SIT,
1.7 zamrznjeni izdelki, 332.500 SIT,
1.8 testenine, 332.500 SIT,
1.9 sokovi, 1,496.250 SIT,
1.10 ostalo prehrambeno blago;

2,161.250 SIT,
2. pisarniški material; 399.000 SIT,
3. čistila; 530.000 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 Matije Valjavca Preddvor, Šol-
ska ulica 9, 4205 Preddvor, tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 23. oktobra 2000
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do 13. novembra 2000, vsak delovni dan od
9. do 14. ure. Dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo na Osnovni šoli Matije Valjavca Pred-
dvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, v taj-
ništvu, proti plačilu 20.000 SIT na žiro račun
ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, št.
50100-601-287741, sklic na št. 023-64-00
po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prišle na naslov Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor, v tajništvo, do 17. novem-
bra 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: “Osnovna šola Mati-
je Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis“, z
oznako skupine oziroma podskupine na ka-
tero se ponudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. novembra
2000 ob 14. uri, v prostorih Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju po-
nudb, se morajo izkazati s pisnim poobla-
stilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične 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 naro-
čilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora veljati
najkasneje do 31. 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 mo-
rebitni manjši ali večji obseg dobave od raz-
pisanega, glede na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe. Informacije se
dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola

Matije Valjavca, Preddvor

Št. 3183/00 Ob-37467
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava kombi vozil je
v prostore avtoparka Javnega podjetja Elek-
tro Ljubljana, d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljub-
ljana.

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

– tovorni kombi 4 kom,
– limuzinski kombi 13 kom.
(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.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila je 71,000.000 SIT.

(e)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

nudnik mora ponudtiti čimkrajši dobavni rok.
Predvideni skrajni rok dobave je 30 dni od
podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 30 dni
po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo pri kontaktni osebi Nataša 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 2. 11. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana, d.d.,
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 20. 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 podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Služba za javna naročila in nabavo, Sloven-
ska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova
naročnika. Prijava naj ima obvezno pripisano

“Javni razpis JN 39/00-Ponudba za dobavo
kombi vozil – Ne odpiraj!”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi v I. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morajo predložiti pod-
pisano 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 dru-
gih dokumentih: gotovinsko plačilo, minimal-
ni 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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dnik je lahko gospodarska družba, ki mora
predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve nje
kopije ni starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem 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 delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zve-
zi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starej-
še 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,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
odpravo napak v garancijskem roku 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,

– 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
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ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti ka-
drov in tehnični opremljenosti ponudnika, po-
trebni za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe
je 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– čas garancije.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporo-
čeno posredovane do 10. 11. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-37470
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za or-
ganizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000
Kranj, telefaks 04 2374 299.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Ki-
dričeva 55a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška in komunika-
cijska oprema.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko da ponudbo za posamezne sklope
opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

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

12. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: De-
kanat Fakultete za organizacijske vede, Ki-
dričeva 55a, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. novembra 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, negotovinsko pla-
čilo na žiro račun številka 51500-609-9165.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. novembra 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dekanat Fakultete za organi-
zacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. november 2000 ob 12. uri v sejni sobi
706.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% vred-
nosti ponujenega blaga ali akceptni nalog.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilo v 8 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
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik mora izpolnjevati mini-
malne pogoje, katere zahteva zakon za
opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta jav-
nega naročila, da je denarno likviden, da ni
pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima
poslovne izkušnje iz predmeta javnega na-
ročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi
na način kot je opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, zmogljivost opreme, reference, rok
dobave, druge ugodnosti in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naroč-
nika po telefonu 04-2374-212, 2374-296,
Polde Podlogar.

16., 17.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

Št. 1-00/1 Ob-37478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Servis za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj, 04/260-10-00.

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 mesa po
naslednjih skupinah:

I. telečje meso,
II. goveje meso,
III. svinjsko meso,
IV. jagnječje meso,
V. ovčje meso,
VI. kozje meso,
VII. konjsko meso,
VIII. žrebičje meso.

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

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

(d) 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:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije, Servis za protokolar-
ne 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 pooblastilo za dvig raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: virmansko nakazilo 5.000 SIT,
Vlada Republike Slovenije, Servis za protoko-
larne storitve, ŽR številka 51500-637-53797,
davčna številka 17484421.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 11. 2000 ob 9. uri 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, veljav-
nost 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: glavni pogoji plačila se bo-
do 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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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,

– veljavnost ponudbe,
– rok plačila,
– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta,
– cena.
Ponderji posameznega merila so podani

v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ni dolžan skleniti pogodbe z naj-

cenejšim 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 in-
formacije v zvezi z naročilom v hotelu Kokra,
Predoslje 39, tel. 04/260-10-00, kontaktni
osebi Milena Žbogar in Erika Križnar.

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

17.
Vlada Republike Slovenije

Servis za protokolarne storitve

Št. 220-0006/00 Ob-37475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave (naslov uporabnika):
Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta 10,
Orehova vas.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava vozil in opreme za
sprejem in odpravo letal ter zimske ek-
sploatacije:

1. eno vozilo za pitno vodo,
2. eno vozilo za fekalije in sanitarno

vodo,
3. en posipalec ureje s sistemom za

vlaženje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki lahko kandidirajo za naročilo vseh treh
sklopov razpisanih del, ali le za posamezen
sklop. V vsakem primeru morajo ponudniki
predložiti ponudbe za vsak sklop naročila
posebej v ločenih ovojnicah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT ali 138.900 EUR (približ-
no).

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

1. 9,000.000 SIT ali 43.100 EUR (pri-
bližno),

2. 9,000.000 SIT ali 43.100 EUR (pri-
bližno),

3. 11,000.000 SIT ali 52.700 EUR
(približno).

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember / december 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ae-
rodrom Maribor, d.o.o., Letališka cesta 10,
2312 Orehova vas, kontaktna oseba je Aleš
Walland, e-mail: aerodrom.mb@siol.net.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 11. 2000.

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

predložiti ponudbo: 9. 11. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: Aerodrom Maribor d.o.o.,
Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba za dobavo vozil in opreme
za sprejem in odpravo letal ter zimske ek-
sploatacije – “navedba sklopa naročila” –
RAZ00_09 – Ne odpiraj!“ Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Aero-
droma Maribor d.o.o., Letališka cesta 10,
2312 Orehova vas.

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 blaga
z veljavnostjo 90 dni od datuma odpiranja
ponudb – v skladu z zahtevami razpisne do-
kumentacije.

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 SIT oziroma v primeru tujega ponu-

dnika v EUR z vključenimi vsemi stroški in
ustreznim davkom na dodano vrednost –
sistem funkcionalni ključ v roke, avansa ni,
plačilo preko bančnega transferja – akredi-
tiva ni, plačilni rok najmanj 30 dni od datu-
ma prejema računa oziroma 60 dni v prime-
ru plačil 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 dokumentacije; ponu-
dniki lahko nastopajo kot posamezni izvaja-
lec oziroma s podizvajalci na podlagi pogod-
be o skupnem nastopanju (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega par-
tnerja.

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: 9. 11. 2000 po
14. uri.

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

– skupna cena za predmet razpisa (naj-
več 30 točk): najnižja cena = 30 točk, najvi-
šja cena = 0 točk, vmesnim cenam pripada
sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve de-
cimalni mesti,

– reference ponudnika za podobna dela
(največ 70 točk): največ referenc = 70 točk,
najmanj referenc = 0 točk, vmesnemu številu
referenc pripada sorazmerni delež točk, zao-
krožen na dve decimalni mesti.

15., 16., 17.
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-37485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.,

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: varovalke in nosilci varovalk;

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A, B, C, D in E.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,900.000 SIT (brez DDV).

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

A) 9,987.000 SIT; B) 4,616.000 SIT; C)
4,646.000 SIT; D) 5,651.000 SIT; E)
8,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-

ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12 uro,
naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – Varovalke”. Navedena mora biti: šte-
vilka te objave, številka tega Uradnega lista in
predmet javnega razpisa. Ponudbe morajo
biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 9.30, pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila
ali zaključenih delov naročila (brez DDV), z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dol-
žina bančne garancije 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je pred-

met razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo blago, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 16. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
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čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče Elek-
tro Maribor, Veselova 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: izolatorji, opornice in obesni
material; A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-1 in J-2.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dele zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-1 in J-2.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
47,722.500 SIT(brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: (vse ce-
ne brez DDV): A) 8,632.500 SIT; B)
3,939.000 SIT; C) 8,280.000 SIT; D)
186.000 SIT; E) 800.000 SIT;
F) 12,000.000 SIT; G) 4,042.500 SIT; H-1)
4,870.000 SIT; I) 4.394.000 SIT; J-1)
262.000 SIT; J-2) 316.500 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – izolatorji”. Navedena mora biti: šte-
vilka te objave, številka tega Uradnega lista in
predmet javnega razpisa. Ponudbe morajo
biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 12.30 pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila
ali zaključenih delov naročila (brez DDV), z

veljavnostjo do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dol-
žina bančne garancije 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference proizvajalca blaga,

ki je predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo blago, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 16. 11.
2000. Kontaktne osebe naročnika so: An-
drej Kosmačin, univ. dipl. inž. el., Peter
Kaube, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37507
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kabelski pribor.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dele zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A, B, C, D, E, F, G, H in I.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
68,545.645 SIT(brez DDV).

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

A) 7,098.645 SIT; B) 9,191.000 SIT;
C) 7,038.000 SIT; D) 3,820.000 SIT; E)
3,926.300 SIT; F) 1,536.700 SIT; G)

22,685.000 SIT; H) 6,000.000 SIT; I)
7,250.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnik Marja-
na Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte
s ponudbo morajo biti v levem spodnjem
kotu označene z: “Ne odpiraj–Ponudba–Jav-
ni razpis – Kabelski pribor”. Navedena mora
biti: številka te objave, številka tega Uradne-
ga lista in predmet javnega razpisa. Ponudbe
morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 9.30. pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila
(brez DDV), z veljavnostjo do izročitve ban-
čne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference proizvajalca blaga,

za predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

ve blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
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Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 14. 11. 2000.
Kontaktni osebi naročnika sta: Andrej Ko-
smačin, univ. dipl. inž. el in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37509
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: VN kabli in VN univerzalni ka-
bel 10, 20, kV.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A in B.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
101,910.000 SIT (brez DDV).

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

A) 90,250.000 SIT; B) 11,660.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 11. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj–Ponudba–Javni raz-
pis – VN kabel 10, 20kV”. Navedena mora
biti: številka te objave, številka tega Uradne-
ga lista in predmet javnega razpisa. Ponudbe
morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

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

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti na-
ročila (brez DDV), z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti. Dolžina bančne garancije
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference proizvajalca blaga,

za predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

ve blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 14. 11. 2000.
Kontaktne osebe naročnika so: Andrej Ko-
smačin, univ. dipl. inž. el. Peter Kaube, univ.
dipl. inž. el. in Milan Nežmah, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37511
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: drogovi betonski in konzole.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A, B in C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
85,653.000 SIT (brez DDV).

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

A) 54,220.000 SIT; B) 7,500.000 SIT;
C) 23.933.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul.2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba–Javni
razpis – Drogovi betonski”. Navedena mora
biti: številka te objave, številka tega Uradne-
ga lista in predmet javnega razpisa. Ponudbe
morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2000 ob 9.30, pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% od ocenjene vrednosti naročila
ali zaključenih delov naročila (brez DDV), z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dol-
žina bančne garancije 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je pred-

met razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo blago, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
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Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Na-
ročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporoče-
no posredovani do 17. 11. 2000. Kontaktni
osebi naročnika sta: Andrej Kosmačin, univ.
dipl. inž. el. in Milan Nežmah, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37513
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.,

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: drogovi impregnirani in ko-
stanjevi;

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah: A–1, A-2, B-1 in B-2.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
108,416.500 SIT (brez DDV).

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

A-1) 5,434.500 SIT; A-2) 11,448.000
SIT; B-1) 35,214.000 SIT; B-2) 56,320.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – Drogovi impregnirani”. Navedena
mora biti: številka te objave, številka tega
Uradnega lista in predmet javnega razpisa.
Ponudbe morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2000 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti na-
ročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti. Dolžina bančne garancije 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je pred-

met razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

vo blago, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporo-
čeno posredovani do 17. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika so: Andrej Kosmačin,
univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah, univ. dipl.
org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37516
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: NN kabli do 1kV.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah A, B, C, D in E.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
112,522.000 SIT(brez DDV).

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

A) 3,727.500 SIT; B) 6,955.000 SIT; C)
7,050.000 SIT; D) 56,260.000 SIT;
E) 38,540.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – NN kabli do 1kV”. Navedena mora
biti: številka te objave, številka tega Uradne-
ga lista in predmet javnega razpisa. Ponudbe
morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba v II.nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti na-
ročila (brez DDV), z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti. Dolžina bančne garancije
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference proizvajalca blaga,

za predmet razpisa (20%),
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– potrjene reference ponudnika za doba-
ve blaga, ki je predmet razpisa (17%),

– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 15. 11. 2000.
Kontaktne osebe naročnika so: Andrej Ko-
smačin, univ. dipl. inž. el. Peter Kaube, univ.
dipl. inž. el. in Milan Nežmah, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Ob-37517
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/2522-241.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: vodniki in SKS vodniki do 1kV.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dele zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval ponudbe za celotno naročilo in
delne ponudbe po posameznih zaključenih
skupinah A, B in C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
93,841.900 SIT(brez DDV).

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

A) 11,850.000 SIT; B) 72,400.000 SIT;
C) 9,591.900 SIT;

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave skozi vso poslovno leto
2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagu pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe pri naročniku: Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče, prevzemnik Marjana
Gredin (soba št. 114/I. nadstropje), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – Vodniki in SKS vodniki do 1kV ”.
Navedena mora biti: številka te objave, števil-
ka tega Uradnega lista in predmet javnega
razpisa. Ponudbe morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 9.30 pri naročniku, sejna

soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti na-
ročila (brez DDV), z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti. Dolžina bančne garancije
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo 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 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

– ponudbena cena (50%),
– potrjene reference proizvajalca blaga,

za predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

ve blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 15. 11. 2000.
Kontaktne osebe naročnika so: Andrej Ko-
smačin, univ. dipl. inž. el., Peter Kaube, univ.
dipl. inž. el. in Milan Nežmah, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d. d., Maribor

Št. 044-06/93-2/13 Ob-37608
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-94-03.

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

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebno vozilo – enoprostor-
ska limuzina (z bencinskim 4 ali 6 va-
ljnim motorjem prostornine do 2500
ccm).

Zahtevana oprema in karakteristike vozila
so razvidni iz razpisne dokumentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT (vključno z davki in ostalimi
stroški).

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: do 3
mesece od datuma izbire.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji državnega zbora, Šubičeva 4, Ljublja-
na (Matjaž Vovk).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delavnik od 23. 10.
2000 do 27. 10. 2000, med 10. in 12. uro
dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je na vo-
ljo ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne
dokumentacije in potrdila o plačilu stroškov
razmnoževanja in pošiljanja razpisne doku-
mentacije v višini 2.500 SIT na ŽR št.
50100-637-55237, sklic 28-12114-714199
(položnica ali virman).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 2. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov službe, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba mora prispeti na
naslov Republika Slovenija Državni zbor, Ko-
misija za vodenje postopka za nakup osebne-
ga vozila – enoprostorske limuzine (Matjaž
Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
roka v recepciji državnega zbora.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 11. 2000 ob 13.
uri, v prostorih Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudbena cena mora biti obliko-
vana na dan oddaje ponudbe in mora biti
fiksna za čas trajanja izvedbe naročila, s po-
sebej prikazanim davkom od prometa motor-
nih vozil, davkom na dodano vrednost, cari-
no in transportnim stroškom, če le-ta ni vklju-
čen v osnovno ceno.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok za plačilo je najmanj 30
dni od prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom sklenil kupno pogodbo.

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 predložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko od-
stopijo od ponudbe najkasneje do 15. 11.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila in
način vrednotenja so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Matjažu Vovku, tel. 01/478-96-81,
vsak delavnik od 23. 10. 2000 do 27. 10.
2000, med 9. in 11. uro dopoldan.

16., 17.
Državni zbor Republike Slovenije
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Št. 16/5-00 Ob-37226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
Nova Gorica, tel. 05/3391100, faks
05/3391128.

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

3. Kraj izvedbe del: Volčja draga, Buko-
vica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
la se bodo gradbena in montažna dela
pri gradnji Vodovoda Bazara–Bukovica,
1. faza. Ocenjena vrednost del:
35,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka del: 10. 1. 2001, datum
predvidenega zaključka del: 10. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d.,
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, Tehnično-razvojni sektor, kontaktna
oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.,
Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možo zahtevati do 27. 10. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije v višini 35.000 SIT
se nakaže na račun APP Nova Gorica:
52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 11. 2000 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi na sedežu
firme Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000
Nova Gorica v II. nadstropju 14. 11. 2000
ob 9. uri.

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

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del z veljavnostjo 90 dni od te objave.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 11. 2000
do 9. ure.

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

16.Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dajeta Andrej Mi-
ška, univ. dipl. inž. grad., tel. 05/339-11-07
in Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad., tel.
05/339-11-06.

Vodovod in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Št. 40301/002/2000 Ob-37278
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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

3. Kraj izvedbe del: Raduše, Slovenj Gra-
dec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja zemeljskega usada na LC 377020,
Mežnik-Anžič; odsek Bošnik. Ocenjena
vrednost del je 3,890.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
november 2000, dokončanje: december
2000.

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: 3. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, žiro račun št.
51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 11. 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:
8. 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
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja in plačila 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
celoti.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 3-134/2000 Ob-37469
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123 22 05.

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

3. Kraj izvedbe del: Institut “Jožef Stefan”.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
napeljave v laboratorijih B prizidka glav-
ne stavbe.

Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: januar 2001
do marec 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 3. 11. 2000, na pod-
lagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50101-603-50272 z oznako “Strojne
napeljave” ali na blagajni IJS vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

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

dložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti javnega naročila.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): glej
prilogo.

16., 17., 18.
Institut “Jožef Stefan”



Stran 9152 / Št. 97 / 20. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 97 / 20. 10. 2000 / Stran 9153

Ob-37285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: po pooblastilu Mestne občine Kranj,
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mir-
ka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-113-00, faks 04/242-449.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanal
GZ-3 od stadiona v Kranju do obstoječe
lokalne čistilne naprave ob AC Kranj–
Ljubljana pred viaduktom Rupovščica.

Ocenjena vrednost del: 44,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vsa predvidena
dela bo izbran en sam izvajalec.

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

končanja del ali čas izvedbe: december
2000–april 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dodatne informacije o razpisu
dobijo v Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, kon-
taktna oseba Janez Valjavec, u.d.i., tel.
04/28-113-19 ali Jože Eržen, u.d.i.g., tel.
04/28-113-28, pisno po faksu
04/204-24-49, pisno na Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, s pripisom “Ponudba – kanal
GZ-3”, osebno po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT plačati na ŽR
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, št.
51500-601-10607, pri čemer navedite na-
men plačila, “plačilo razpisne dokumentaci-
je za kanal GZ-3”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno po-
djetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 12. uri, v Komunali Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
danega naročila, z veljavnostjo do 31. 12.
2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situa-
cij. Rok plačila najmanj 30 dni od potrditve
situacije, 20% plačila po opravljeni primo-
predaji del. Rok plačila najmanj 30 dni od
opravljenega primopredajnega zapisnika.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,

c) potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane vse obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
obrazec BON 3, ki niso starejši od 30 dni,

e) za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1999.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 2000
od 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40, plačilni pogoji 10, tehnični pogoji izved-
be 30, reference 10, garancijska doba 5 in
druge ugodnosti 5.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Komunala Kranj,

javno podjetje, d.o.o.

Št. 512/2626-963 Ob-37361
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 sten razbremenilcev HE Zlatoličje.

Ocenjena vrednost celote razpisanih
gradbenih del znaša 30,000.000 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 januarja 2001 in konča-
la predvidoma marca 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, soba 005, tel.
062/30-05-388.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 24. 10. do 27.
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 20. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Dravske elektrarne

Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 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 najugod-

nejši.
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 7. 11. 2000 na
HE Zlatoličje. Vašo udeležbo nam predho-
dno najavite na prej navedene telefone ali
fakse do 6. 11. 2000.

17., 18.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,

Maribor

Št. 213/2000 Ob-37385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, telefon: 05/330-46-70
faks 05/330-46-82.

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

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Kraj izvedbe del: Občina Miren-Ko-
stanjevica: naselje Opatje selo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: mrli-
ška vežica Opatje selo – rekonstrukcija
in prizidava.

Ocenjena vrednost celote: 18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: 15. 11. 2000, predvideni zaklju-
ček del: 1. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, telefon: 05/330-46-70   faks:
05/330-46-82.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do vključno 30. oktobra 2000.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponu-
dniki predložiti potrdilo o plačilu razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila razpisne do-
kumentacije znaša: 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do: 10. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v originalu in v
zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem me-
stu: »Ne odpiraj- mrliška vežica Opatje selo
– rekonstrukcija in prizidava«.

Ponudbe se lahko odda osebno v pro-
storih Občinske uprave občine Miren-Ko-
stanjevica ali po pošti priporočeno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 10. 11.
2000 ob 13. uri v prostorih sejne sobe
občine Miren-Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po opravljenih delih v skla-
du z zakonom.

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

Naročnik si pridružuje pravico, da z iz-
branim ponudnikom sklene pogodbo v
okviru razpoložljivih sredstev občinskega
proračuna, postavke: Mrliška vežica Opa-
tje selo.

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

– dokazilo o registraciji podjetja in do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa,

– potrdilo, da firma ni v postopku ste-
čaja oziroma prisilne poravnave pristojnega
sodišča,

– potrdilo, da ima ponudnik izpolnje-
ne vse finančne obveznosti Ministrstva za
finance (DURS),

– BON1 in BON2 ali BON3, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom ZJN.

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

– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši),

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obravnavane bodo samo ponudbe, ka-
tere bodo vsebovale vse podatke predpisa-
ne v javnem razpisu in razpisni dokumenta-
ciji in bodo predložene najkasneje do
10. 11. 2000 do 12. ure

17., 18.
Občina Miren - Kostanjevica

Št. 81-33/00 Ob-37386
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks 01/474 27 01.

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

3. Kraj izvedbe del: Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va centra za nadzor zaščite in centra
meritev v elektroenergetskem sistemu
Slovenije.

Orientacijska vrednost naročila:
60,000.000 SIT (vse ostale podrobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na vpogled na naslovu naročni-
ka).

(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: sprejemljiva je samo
celovita ponudba.

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

nesprejemljivost variant: naročnik bo upoš-
teval samo ponude, ki zajemajo celotni raz-
pis, variantne ponudbe ne bodo upošteva-
ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi celovito po-
nudbo v skladu z razpisom.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 15. 12.
2000 do 15. 2. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
Sektorja za obratovanje IV. nadstropje, kon-
taktna oseba je Sara Rauš, tel. 174 2701,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 11. 2000 do
12.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 13. uri, pri naročniku,
sejna soba RCV/IV. nadstropje.

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

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% skupne ponudbene vrednosti, traja-
nje veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene 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, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek pod-
izvajalcev (poddobaviteljev) in navedena
pravna oblika odnosa med njimi.

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne smejo biti starejši od 90 dni), oziro-
ma priglasitveni list,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

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

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

– fotokopijo potrdila Ministrstva za finan-
ce, pristojnega davčnega urada, da je po-
nudnik zavezanec za DDV,

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

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

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

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

– s strani naročnikov potrjeno referenco
izvajalca del za predmet naročila v elektrogo-
spodarstvu Slovenije. Za reference na objek-
tih ELES-a je potrebno navesti samo št. po-
godbe, naziv projekta in datum izvajanja del,

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,
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– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji, ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

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

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

– potrdila o strokovni usposobljenosti ka-
drov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila
v skladu z zakonom o graditvi objektov,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano jav-
no naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obvezno-
sti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in ko-
operantov zapadle do dneva oddaje ponud-
be na podlagi razpisa javnega naročila (v skla-
du s 6. členom odredbe o finančnem poslo-
vanju proračunskih porabnikov, Uradni list
RS, št. 71/99 in 78/99). Kolikor se datum
oddaje pondube ne bo skladal z datumom,
ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju
pooblaščenega revizorja, bomo tako ponud-
bo kot nepopolno izločili.

In vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 1. 2001.

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

– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– s strani naročnikov potrjene reference

izvajalca del, za tovrstna dela (25%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Željko Karas, tel. 01/474-2716, faks
01/474 2702. Ponudnik lahko v času raz-
pisa zahteva dodatna pojasnila v roku 15
dni od datuma objave naročila.

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

čilo: to je prva objava javnega razpisa.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-37414
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode
14, 8290 Sevnica, faks 0608/461-550.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: ureditev pro-
storov fizioterapije v Zdravstvenem do-
mu Sevnica.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
18. 12. 2000, dokončanje del: 15. 3.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sku-
pnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1. nad-
stropje-desno, 3000 Celje.

(b) Datum in ura do kdaj bo možno za-
htevati razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan od ponedeljka do petka med 8. in
12. uro, od 24. 10. 2000 do 3. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 11.900 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na žiro račun številka:
50700-603-31892, davčna številka: na po-
ložnico navedite svojo davčno številko)

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zdravstveni dom Sevnica,
Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom ponudnika in sicer: “Javni razpis“ – ure-
ditev prostorov fizioterapije v ZD Sevnica.

Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 8.30 na naslovu: sejna
soba Zdravstvenega doma Sevnica, Trg svo-
bode 14, 8290 Sevnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v razpisnem postopku zahteva-
na: navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so na dro-
bno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahteve so podrobneje navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (10. 10. 2000 do 8.30).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo:

– cena;
– reference;
– plačilni pogoji;
– garancijski roki za izvedbena dela in

vgrajene materiale.
Teža in način uporabe meril sta določeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Pohištvena oprema ni predmet po-

nudbe.
17. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, Sevnica, tel. 0608/461-500, s
predhodno najavo; kontaktna oseba direk-
tor Željko Halapija, dr. med.

Zdravstveni dom Sevnica

Št. 3182/00 Ob-37466
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks:
01/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: gradbena in obrtni-
ška dela za izgradnjo RP 20 kV Izlake.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela.

Ocenjena vrednost naročila znaša
16,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in 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 meseca decembra
2000 in jih dokončal predvidoma v 4 mese-
cih po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 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 27. 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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 10. 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-
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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 40/00-Ponudba
za izvedbo gradbenih in obrtniških del za
izgradnjo RP 20 kV Izlake – Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 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 5% 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 od objave v Uradnem
listu RS, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke o
predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od objave v Uradnem listu RS, oziro-
ma davčna odmera samostojnega podjetni-
ka za leto 1999, ne starejše od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjavo ponudnika o obveznostih po zako-
nu 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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od te objave.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma ponudni-

kovega izvajalca del, za izgradnjo podobnih
objektov kot so predmet razpisa naročnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 6. 11. 2000.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne!

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35266.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 49-796/00 Ob-37471
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter,
5290 Šempeter.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: telova-
dnica pri osnovni šoli Vrtojba.

Ocenjena vrednost: 120,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del po fazah.

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

končanja del ali čas izvedbe: izvedba de-
cember 2000–junij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, kont. oseba: Marjana Vodopi-
vec, univ. dipl. arch., tel. 05/33-80-000.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT, ŽR:
52000-601-10243.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, Nova Gorica v zapečateni ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj - ponudba: te-
lovadnica pri osnovni šoli Vrtojba“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 13. uri, sejna soba Ob-
čine Šempeter – Vrtojba, Šempeter pri Go-
rici.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponudbe.

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

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev za tovr-
stna dela 15%, ponudbena cena 50%, fi-
nančna sposobnost 5%, garancijski rok za
izvedena dela in vgrajene materiale 10%,
rok izvedbe 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter

Št. 011-04-8/00 Ob-37528
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka : javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.
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3. Kraj izvedbe del: cesta R1-225 Črni-
vec–Radmirje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: preplastitev ceste R1-225 odsek
1085 Črnivec-Dol od km 1+500 do km
2+500.

Ocenjena vrednost vseh del:
44,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potre-
bno izvesti najkasneje do 28. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Preplastitev ceste
R1-225, odsek 1085 Črnivec-Dol od km
1+500 do km 2+500.” - I.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika
sejna soba I.nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: Če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT, se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

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

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

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

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

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 79 z dne 8. 9.
2000 pod št. Ob-34877.

18.
Direkcija RS za ceste

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Ob-37221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovno šolo v Občini Pivka
za šolsko leto 2000/2001, 2001/2002
in 2002/2003.

4. Kraj izvedbe: Občina Pivka.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: izvedba naročila z zakonom ni rezervi-
rana za specifičen poklic, če ponudnik iz-
polnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in
je registriran za opravljanje zahtevanih stori-
tev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, zahtevajo naročilo: zakon
o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št. 24/97),
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo

skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/99).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: iz
razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop
relacij ali za vse relacije.

Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanje storitve: od 1. 12. 2000 do
konca šolskega leta 2000/2001, ter v šol-
skih letih 2001/2002 in 2002/2003. Za-
četek v šolskem letu 2000/2001 je 1. 12.
2000, v šolskih letih 2001/2002 in
2002/2003 pa prvi šolski dan. Zaključek
naročila v vseh treh šolskih letih je 30. 6.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo, je:
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.
Kontaktna oseba je Ernest Margon, direk-
tor občinske uprave.

(b) Datum da kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 3. 11. 2000 v
času uradnih ur občinske uprave (ob dvigu
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT in se nakaže na žiro račun
občine št. 52200-630-61033 z namenom
nakazila: javni razpis - prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 9. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Pivka, Kolodvorska
5, 6257 Pivka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj - ponudba za
šolske prevoze« in številka objave tega jav-
nega razpisa. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Pivka.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ocenjene vrednosti naročila mora
biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisnega
roka.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na mednarodna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost, za šolsko leto
2001/2002 in 2002/2003 se cene dolo-
čijo z aneksom k osnovni pogodbi.

Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
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čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 60 dni po potrditvi
računa.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dovoljeno javno naročilo: pisna pogod-
ba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne ter teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 9. 11. 2000 po
12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%) reference ponudnika
(30%), druge ugodnosti (20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 7 dni od odpiranja ponudb.

Občina Pivka

Št. 81/2000 Ob-37279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
2, 4000 Kranj, tel. 04/20-26-666, faks
04/23-64-401.

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 storitev fizič-
nega varovanja z receptorskimi deli so-
dnih objektov. Ocenjena vrednost je
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajno
sodišče na Jesenicah, Titova 37, Jesenice,
Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska 15,
Radovljica in Okrajno sodišče v Škofji Loki,
Šolska cesta 4, Škofja Loka.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo te storitve se upo-
rablja zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja (Ur.
l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: raz-
vidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni
potrebno navesti imen strokovnega osebja,
potrebno je navesti število delavcev, ki iz-
polnjujejo pogoje za neposredno opravlja-
nje fizičnega varovanja oseb in premoženja,
določene v zakonu o zasebnem varovanju
in obveznem organiziranju službe varova-
nja.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo s predvide-
nim pričetkom 1. 1. 2001 in zaključkom
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsedni-
ce, Zoisova 2, 4000 Kranj. Kontaktna ose-
ba je Špela Jakopič, 3. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 30. 10. 2000, vsak de-
lovni dan, ko državni organ dela, od 9. do
13. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, predložijo pooblastilo za dvig
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 11. 2000 do
12. ure, ne glede na način dostave pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj.
Ponudba mora biti oddana v zaprtem in ži-
gosanem ovitku, z vidno oznako: “Ponudba
– Ne odpiraj – Javni razpis” za izvajanje
storitev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli za Okrožno in Okrajno sodišče v Kra-
nju, Okrajna sodišča na Jesenicah, v Ra-
dovljici in Škofji Loki, številka Su 81/2000,
z navedbo številke tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ozna-
čeno ime in naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2000 ob 11. uri, v sobi 014, klet
Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

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% od ocenjene vrednosti naročila, z
veljavnostjo 60 dni od javnega odpiranja po-
nudb. Bančna garancija (izbrani ponudnik)
za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v
višini 10% od pogodbene vrednosti, z ve-
ljavnostjo 13 mesecev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od tridesetih dni od dneva, ko
naročnik uradno prejme račun, ki je izstav-
ljen enkrat mesečno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbo o fizičnem
varovanju v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
zagotovitev dodatnih varnostnikov, možnost
zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji in
kadri.

18. Druge informacije o naročilu: Špela
Jakopič, sekretarka sodišča, naslov kot pod
točko 9.(a), tel. 04/20-26-666, int. 222.

19., 20.
Okrožno sodišče v Kranju

Ob-37338

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, tel. 02/559-80-50, faks
02/559-80-54.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zemljišč
na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacijske-
ga območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-
masacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: k.o. Šalovci.
5. (a), (b),
(c) Navodilo, če morajo prave osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: v razpisni
dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek, do-
končanje kakor sama izvedba komasacij-
skih del je odvisna od podpisa pogodbe
med Slovenskimi železnicami, d.d., Kolod-
vorska 11, Ljubljana in Občino Šalovci, Ša-
lovci 162, glede financiranja izvedbe koma-
sacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
občinska uprava.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76043,
s pripisom “javni razpis za storitve”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci
162, 9204 Šalovci, z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Šalovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik lah-
ko odstopi od ponudbe do poteka roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alek-
sander Abraham, župan, tel.
02/559-80-50.

19. ,20.
Občina Šalovci

Št. 4421-2/00 Ob-37342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva uli-
ca 10, 6000 Koper, telefaks
05/627-17-71.

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: zavarovanja premoženja.

Zavarovanja obsegajo:
– zavarovanja premoženja Mestne obči-

ne Koper in
– zavarovanja premoženja osnovnih šol

in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Ko-
per kot edini ustanovitelj.

Razpis ne zajema ponudbe za kolektiv-
no nezgodno zavarovanje in zavarovanje av-
tomobilov Mestne občine Koper in posa-
meznih javnih zavodov.

c) Ocenjena vrednost naročila je
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Koper.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: subjekti po zakonu o zavaroval-
nicah.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
so možne samo poleg osnovne ponudbe.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev oziroma
36 mesecev, pričetek 1. 1. 2001, dokon-
čanje storitve 1. 1. 2002 oziroma 1. 1.
2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Koper, kontaktna oseba Bruna
Saksida-Pišot, Verdijeva 10, Koper, tel.
05/664-62-58, soba št. 221.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 6. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, znesek je po-
trebno virmansko nakazati na žiro račun Me-
stne občine Koper, številka
51400-630-90004 – stroški razpisne do-
kumentacije za zavarovanja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ulica 10, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba” –
z navedbo predmeta naročila in številko ob-
jave tega javnega razpisa. Naveden mora
biti naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo 6. 11. 2000 ob 13.
uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Ver-
dijeva ulica 10, sejna soba št. 103.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj o resnosti
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ne-
preklicno bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila, z veljavnostjo do 31. 12. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačila so raz-
vidni iz razpisne dokumentacije.

Plačilo računa zapade v roku 30 dni po
prejemu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbe z nosilcem ponudbe za čas od 1. 1.
2001 do 1. 1. 2002 oziroma do 1. 1. 2004.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: zahte-
ve so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 31. 12.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so ponujena cena, plačilni pogoji, reference.

Teža in način uporabe meril so navedeni
v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: razvi-
dni v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Koper

Št. 189449 Ob-37356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 03/548-50-23.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: zavarovalne storitve:

a) premoženjsko zavarovanje,
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje računalnikov,
– zavarovanje splošne odgovornosti
v skupni vrednosti 145,000.000 SIT,
b) avtomobilsko zavarovanje
– avtomobilska odgovornost

– AO plus
– avtomobilski kasko,
v skupni vrednosti 21,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: celotno območje Elek-

tro Celje, d.d.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo sprejel tudi del-
ne ponudbe oziroma ponudbe pod a ali b.

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: kot v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici
Mirnik, tel. 03/54201-473, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na št. 1207 ali na
blagajni podjetja.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 12. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini3% od razpisne vre-
dnosti ali brezobrestni depozit.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: kot v razpisni do-
kumentaciji.

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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: lahko umak-
nejo ponudbe do 21. 11. 2000 do 12. ure.

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

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Marjan Terbovc, prav. tel.
03/54201-472.

19., 20.
Elektro Celje –

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Št. 1473 Ob-37363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d., Vetrinj-
ska 2, 2000 Maribor, faks 02/25-21-189.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen – javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava 10 razvojno stra-
teških sistemskih študij elektroenerget-
skega sistema Slovenije, ocenjena vre-
dnost naročila je 127,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: podrobne-
je določeno v razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
skladno z zahtevami v razpisni dokumenta-
ciji.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: po podpisu pogodbe
in predložitvi zahtevane bančne garancije
za dobro izvedbo posla in dveh lastnih bian-
co menic, rok za izdelavo posamezne študi-
je je določen v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
EGS – razvoj in inženiring, d.d., kontaktna
oseba je Jože Koritnik, univ. dipl. inž., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
02/22-00-693, po predhodni najavi.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.330 SIT (DDV vključen)
na ŽR št. 51800-601-50300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo:  JP EGS – razvoj in inženi-
ring, d.d., kontaktna oseba je Jože Koritnik,
univ. dipl. inž., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 10. uri v sobi 425/IV, na
naslovu: JP EGS – razvoj in inženiring, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
podrobno določeni v razpisni dokumentaci-
ji, podaljšani za 30 dni od končnega roka za
izpolnitev pogodbenih obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeno v raz-
pisni 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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
in razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 11. 2000
od 12. ure.

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

bno razdelana študijska naloga po fazah in
terminski plan (30%), reference ponudnika
(35%), metodologija dela (15%) in cena
(20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu javnega naro-
čila v zakonitem roku.

19., 20.
Javno podjetje

Elektrogospodarstvo Slovenije, d.d.,
Maribor

Št. 22/2000 Ob-37375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: 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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ureditev garderob in sa-
nitarij.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, Ob železnici 27, Trbovlje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in vsi podzakonski
predpisi v zvezi z njim, zakon o varstvu pri
delu.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna
služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 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 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 14. 11. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe predložite Termo-
elektrarni Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje (nabavni službi) v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba” s števil-
ko objave tega javnega razpisa ter navedbo
predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 11. 2000 ob
10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

ponudniki morajo predložiti menico za zava-
rovanje resnosti ponudbe v višini 10% vre-
dnosti ponudbe in veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbeno razmerje.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– cena s plačilnimi pogoji: 68,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost): 12,
– potrjene pozitivne reference: 10,
– rok izvedbe: 10.
18. Druge informacije o naročilu: nave-

deno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-37451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Cerknica - Loška
dolina, Cesta 4. maja 17, Cerknica, tele-
faks 01/709 20 00.

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.

Vrednost naročila: 24,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah v Cerkni-

ci, Cesta 4. maja 17 in v Novi vasi, Nova
vas 4c.

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: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2003.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina,
Cesta 4. maja 17, Cerknica, pri Metki Dra-
golič, pravnici, med 8. in 13. uro, tel.
01/709 37 37 po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
se vplača 11.900 SIT (na položnico obvez-
no vpišite svojo davčno številko; DDV je
vključen) na žiro račun ZD C-LD
50160-603-59171 pri APP podružnica
Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica
- Loška dolina, Uprava, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 13. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z obraz-
cem pogodbe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo 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:

1. dokazilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ni starejše od
30 dni,

2. dokazilo o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki ni starejše od 60 dni,

3. dokazilo, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost, ki ni starejša
od 60 dni,

4. dokazilo o poravnanih zakonsko
določenih davkih in prispevkih, ki ni starej-
še od 30 dni,

5. dokazilo o finančni sposobnosti, ki
ni starejše od 30 dni,

6. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

7. izjavo, da izpolnjuje formalne de-
lovne in tehnične pogoje in ima ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične
zmožnosti, finančne vire, opremo in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,

8. izjavo o prevzemu delavcev,
9. izjavo, da bo naročniku omogočil

reklamacije nepravilnosti,
10. dokazilo o zagotavljanju storitev,
11. opis referenc,
12. druge zahteve razpisne dokumen-

tacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 12. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena: 60%,
– kvaliteta: 40%.
18. Druge informacije o naročilu: datum

ogleda 7. 11. 2000 ob 11. uri.
19., 20.

Zdravstveni dom
Cerknica - Loška dolina, Cerknica

Ob-37458
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
Videm pri Ptuju, tel. 062/764-110 /765
09 00, telefaks 062/765 09 09.

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: avtobusni prevoz osnov-
nošolcev v Občini Videm za šolsko leto
2000/2001. Predvidene relacije so nave-
dene v razpisni dokumentaciji. Orientacij-
ska vrednost naročila je ca. 15,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Občine Vi-
dem.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponu-
dnik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje za-
htevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, sklop re-
lacij ali za vse relacije. Ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto po razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
2000/2001 pričetek 1. 1. 2001, zaključek
30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Videm, Občinska uprava, Videm pri Ptu-
ju 54, Videm pri Ptuju, kontaktna oseba je
Brigita Polanec (ob dvigu predložiti dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT na ŽR Občine Videm, št.
52400-630-20785, z namenom nakazila:
javni razpis – prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Videm, Občinska
uprava, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za šolske prevoze” in številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 2000
ob 12. uri.

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% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so celo leto fiksne. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zad-
nji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70%) reference ponudnika
(10%), druge ugodnosti (20%).

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v sedmih dni od sprejetja sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Predvide-
ni datum objave dodelitve naročila je 14
dni.

19., 20.
Občina Videm

Št. 2 Ob-37459
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zunanje zadeve, Gre-
gorčičeva 25, Ljubljana, faks 1478-2365.

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 mednarodnih
selitev – selitve stanovanjske, pisarni-
ške in osebne opreme zaposlenih v di-
plomatsko konzularnih predstavništvih
RS v tujini in iz tujine v RS.

Ocenjena vrednost naročila znaša
48,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.
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7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantnih ponudb ne bomo
upoštevali.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del je
10 dni po sklenitvi pogodbe in velja do 31.
12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zunanje zadeve (Mladika), Pre-
šernova cesta 25, Ljubljana, soba 304, kon-
taktna oseba je Sabina Gregorinčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave v
Uradnem listu RS do  6. 11. 2000 do 9. ure
na omenjenem naslovu.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 11. 2000 do 9. ure zjutraj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti na Ministrstvo za zunanje zadeve (Mla-
dika), Prešernova cesta 25, Ljubljana, soba
304, kontaktna oseba je Sabina Gregorin-
čič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo 6. 11.
2000 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
zunanje zadeve.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– najnižja skupna cena 50 točk, ostali

ustrezen procent,
– kapital na zaposlenega (BON 1 1/3),

10 točk za najvišjega, ostali ustrezen pro-
cent,

– delež kapitala v virih sredstev (BON 1)
5 točk za najvišji delež, ostali ustrezen pro-
cent,

– lastno ali najeto carinsko skladišče 5
točk, ostali 0 točk,

– lastno ali najeto necarinsko skaldišče
5 točk, ostali 0 točk,

– lasten tovornjak nosilnosti najmanj 5
ton in kombi najmanj 8 m3 prostornine 5
točk, ostali 0 točk,

– članstvo v mednarodni špediterski or-
ganizaciji Fiata 10 točk, ostali 0 točk.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
ba mora biti v zaprti ovojnici, opremljena s
polnim imenom in naslovom ponudnika in
napisom “Ponudba – ne odpiraj” in naved-
bo številke Javnega razpisa v Uradnem listu
RS in navedbo predmeta naročila.

Ponudba mora veljati do sklenitve po-
nudbe z enim od ponudnikov.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v sedmih dneh od sprejetega
sklepa o izbiri.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS št.
39 z dne 12. 5. 2000, drugi neuspeli pa
22. 9. 2000 v Uradnem listu RS, št. 84.

Ministrstvo za znanje zadeve

Št. 747 Ob-37464
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja šola Sevnica, Savska 2, Sev-
nica, kontaktna oseba: Mira Vukolič, tel.
07/81 60 530.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: priprava ca. 70 kosil dnev-
no z naslednjo sestavo: 55-65% ogljiko-
vih hidratov, najmanj 15% beljakovin (vsaj
2/3 živalskega izvora) in 20-25% maščob;
obrok mora vsebovati najmanj 8 gramov
vlaknin, in dostava teh kosil v jedilnico
Srednje šole Sevnica, Savska c. 2, Sevni-
ca, vsak dan pouka po šolskem koledarju
za tekoče šolsko leto.

Orientacijska vrednost naročila znaša:
6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Sevnica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, predvi-
doma od 5. 12. 2000 do 4. 12. 2001.

9. (a), (b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno posredovati naročniku najkasneje
do 20. 11. 2000 do 12. ure v zaprti ku-
verti s čitljivo oznako “Ponudba – ne odpi-
raj!”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti v tajništvo Srednje šole Sevnica, Sav-
ska 2, 8290 Sevnica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 11. 2000
ob 13. uri v prostorih Srednje šole Sevnica,
Savska 2, Sevnica.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

smejo odstopiti od ponudbe: 25. 11. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena: 6 točk,
b) kvaliteta: 5 točk,
c) plačilni rok: 4 točke,
č) dosedanje reference: 3 točke,
d) pestrost jedilnika: 2 točki.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

ba mora vsebovati:
– najmanj 15 različnih vrst kosil, ki jih je

ponudnik pripravljen dobaviti v enem mese-
cu z izračunom kalorične vrednosti posa-
meznih jedi, ki sestavljajo kosilo,

– ceno posameznega kosila,
– plačilne pogoje in
– dosedanje reference.
Ponudnik mora k ponudbi predložiti do-

kazilo, da ima upravno dovoljenje za oprav-
ljanje razpisane storitve.

Rok, do katerega bodo ponudniki obve-
ščeni: Srednja šola Sevnica bo obvestila
ponudnike do 5. 12. 2000.

19., 20.
Srednja šola Sevnica

Ob-37476
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, faks 068/3481-131.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela ter zunanja uredi-

tev s priključki za dozidavo in adapta-
cijo osnovne šole in vrtca v Velikem
Gabru.

Orientacijska vrednost naročila znaša:
310,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Veliki Gaber.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navodila in obrazci so predmet razpisne do-
kumentacije.

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.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v decembru
2000, dokončanje v juliju 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, v času javnega
razpisa, in sicer vsak delovni dan med 8. in
11. uro, po predhodnem telefonskem dogo-
voru na tel. 068/34-81-126 ali 34-81-124
pa tudi v drugem času.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času javnega raz-
pisa.

Dodatne informacije oziroma pojasnila
se lahko zahtevajo le pisno do 10. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila: 50.000 SIT z
virmanskim nalogom ali položnico na ŽR
Občine Trebnje št. 52120-630-40206 s
pripisom: razpisna dokumentacija – izvaja-
lec za Veliki Gaber.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 11. 2000
do 10. ure, osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpi-
raj, javni razpis - ponudba za OŠ Veliki Ga-
ber“. Ovojnica mora biti zapečatena ali za-
prta tako, da je na odpiranju možno preveri-
ti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

Ponudbe je potrebno oddati v dveh enak-
ih izvodih z jasno oznako originala in kopije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom javnega odpiranja komisiji predlo-
žiti pisno pooblastilo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 8 % orientacijske vrednosti ponujene sto-
ritve, navedene v ponudbi. Rok trajanja ga-
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rancije je 30 dni po datumu, ki je določen
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo se bo izvrševalo v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS in v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 11. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila:
– sposobnost ponudnika za realizacijo

razpisanih del (0-8 točk),
– plačilni pogoji (0-8 točk),
– konkurenčnost cen (max. 80 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugo-

dnejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže najve-
čje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo spre-
jet najkasneje v roku 45 dni po javnem od-
piranju ponudb. V roku 7 dni od sprejetja
sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 5 z dne 21. 1.
2000.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 21. 7. 2000 pod št. Ob-32535.

Občina Trebnje

Št. 011-04-8/00 Ob-37525
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava idejnega projek-
ta v treh variantah za modernizacijo ce-
ste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepo-
van.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Lokve–Čepovan.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok oddaje projektne
dokumentacije za obravnavo pred revizijsko
komisijo je 180 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, Ljubljana,
Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 11. 2000 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Izdelava idejnega pro-
jekta v treh variantah za modernizacijo ce-
ste R3-608, odsek 1065 Lokve-Čepovan.”
- L.W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2000 ob
9. uri na naslovu: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, 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 mo-
ra 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 dokumentaci-
ji (poglavje 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred

rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljub-
ljana.

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

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-37526
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava idejnega projek-
ta v treh variantah za modernizacijo ce-
ste R3-609, odsek Predmeja–Lokve.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Lokve-Čepovan.
5. (a)
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok oddaje projektne
dokumentacije za obravnavo pred revizijsko
komisijo je 180 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, Ljubljana,
Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 11. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “ Izdelava idejnega pro-
jekta v treh variantah za modernizacijo ce-
ste R3-609, odsek 1064 Predmeja-Lokve.”
- L.W. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 2000 ob
10. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija RS
za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna
soba I. nadstropje.
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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 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 do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji (poglavje 10).

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

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

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

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

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-37527
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: študija variant ceste R3-615
na odseku od Vogrskega do Bukovice.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: R3-615 Volčja Draga.
5. (a)
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni rok za izvedbo
javnega naročila je 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 11. 2000 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Študija variant ceste
R3-615. na odseku od Vogrskega do Bu-
kovice.” - D. K. 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: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji (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
točk,

2. kvalificiranost izvajalca 0-20 točk,
3. dosedanje izkušnje naročnika s po-

nudnikom 0-15 točk,
4. vrednost ponudbe 0-20 točk,
5. rok izdelave 0-10 točk.

Delo bo oddano ponudniku čigar ponud-
ba bo po navedenih merilih zbrala največ
točk.

18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

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

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

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 1/2000-1 Ob-37556
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Šolski center Velenje, Trg mladosti
3, Velenje, faks 063/874-157.

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: čiščenja šolskih in poslov-
nih prostorov – orientacijska vrednost
31,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: šolske stavbe A, B in C
ter Dijaški in študentski dom.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitev: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba po delih ni
mogoča.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svojo varianto.

8. Trajanje naročila in datum začetka in
dokončanja storitve: 3 leta, začetek 1. 1.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Šol-
ski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje,
kontaktna oseba Silva Štravs.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 27.
10. 2000, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika številka
52800-603-38568.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
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predložiti do vključno 9. 11. 2000 do 10.
ure v enem izvodu v zapečateni ovojnici z
jasno oznako »ne odpiraj-ponudba« na se-
dež naročnika osebno ali pa priporočeno s
povratnico po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Šolski center Velenje, Trg
mladosti 3, Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000, ob 11. uri, v sejni sobi št.
10, Trg mladosti 3, 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% ponudbe z veljavnostjo 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri izvajalca.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

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

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 priložiti ustrezna dokazila in
izjave, kot jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 11.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Šolski center Velenje

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

Ob-37208
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

bolnišnica Begunje, Begunje, Begunje 55,
Begunje na Gorenjskem.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena do 60 točk,
– plačilni pogoji do 60 točk,
– reference ponudnika do 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Yurmes, d. d., Leona Dobrotinška

14, Šentjur,
2. Arvaj Anton, s. p. Mesarija, Britof

25, Kranj,

3. Živila Kranj, Trgovina in gostinstvo,
d. d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

4. Mercator, d. d., Trgovina Ljublja-
na, Poljanska 46/a, Ljubljana,

5. Pik As – Podjetje za trgovino in
prevoz, d. o. o., Brezje pri Tržiču 41/a,
Tržič,

6. Mlekarna Celeia, d. o. o., Arja vas
92, Petrovče.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje.

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

7. Pogodbena vrednost: 33,585.063
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjem: naročilo je
bilo oddano po delih podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sveža zelenjava: 4,458.261,20 SIT,

3,782.508,30 SIT,
– sadje domače: 3,139.532,48 SIT,

2,147.990 SIT,
– južno sadje: 2,821.527,10 SIT,

2,002.422,60 SIT,
– sadje suho: 507.124,80 SIT,

302.082 SIT,
– sveže meso in drobovina: 11,668.976

SIT, 9,657.885 SIT,
– mesni izdelki: 4,169.590 SIT,

3,467.696,92 SIT,
– sveže mleko: 3,606.903,35 SIT,

2,602.972,26 SIT,
– mlečni izdelki: 5,181.896,55 SIT,

3,772.283,16 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60-62, z dne 7. 7. 2000,
Ob-31617.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-37225
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad RS za

ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za zbiranje ponudb za doba-
vo fotokopirnih aparatov.

3. Datum izbire: 5. oktober 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je v postopku ocenjevanja dose-
gel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ricopy, d.o.o., Brodišče 28,
1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: po določilih razpisne
dokumentacije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 42 fotokopirnih aparatov.

7. Pogodbena vrednost: 5,997.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje oziroma najnižje

ponudbe: 226.100 SIT (za en fotokopirni
aparat), 142.800 SIT (za en fotokopirni apa-
rat).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34926.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 1149 Ob-37299
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-KOPA, 4204 Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (1–5 točk), plačilni pogoji
(0–5 točk), reference (1–2 točki), garancij-
ska doba (1–3 točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labormed, d.o.o., Zg. Pirni-
če 96/c, 1215 Medvode.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava avtomatske modu-
larne linije za pripravo, sterilizacijo, raz-
livanje in označevanje gojišč.

7. Pogodbena vrednost: 8,891.959,77
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,059.248,29 SIT, 8,494.731,70 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-34237.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 104/2000 Ob-37368
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana, faks 475-2186.

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

3. Datum izbire: 5. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, dobavni rok, funkcionalnost uporabe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– blagovna skupina A: Citroen Slovenija,
d.o.o., Ulica 15. maja 18, 6000 Koper,

– blagovna skupina B: Autocommer-
ce-Auto Triglav, d.o.o., Dunajska 122,
1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti:
– blagovna skupina A: 4 kosi kombinir.

vozil za prevoz oseb Jumper 27 Combi
Club 2.8 HDi,

– blagovna skupina B: 1 kos kombini-
rano vozilo za prevoz tovora – furgon
Fiat Ducato Maxi furgon 2.8 TD.

7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A: 16,020.730 SIT,
– blagovna skupina B: 3,770.188 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina A: 5,590.999,02

SIT, 4,005.183 SIT,
– blagovna skupina B: 5,405.545 SIT,

3,545.000 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-31947.

Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-37379
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker po pregledu in ocenjevanju
prejetih ponudb nista ostali popolni ponud-
bi vsaj dveh ponudnikov, v skladu z 41.
členom naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika temveč sklep o
ponovnem javnem razpisu.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35210.

Arnes, Ljubljana

Št. 368/2000 Ob-37383
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena, tehnične značilnosti opre-
me, garancijski rok, dobavni rok, referen-
ce, odzivni čas za servisiranje, plačilni po-
goji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comtron d.o.o., Gregorči-
čeva 39, 2000 Maribor.

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

trebno dobaviti: računalniška oprema po
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 3,926.458 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5 – ena ne-

veljavna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 5,152.700 SIT, najnižja
3,926.458 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 4 z dne 25. 8. 2000.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ob-37463
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanje-
viška 16/A, Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev pod oznako Ob-35127.

3. Datum izbire: 10. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja skupna cena pri enakih
pogojih, kvaliteta blaga oziroma storitev, pla-
čilni pogoji, roki dobave, kompletnost po-
nudbe, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana za dobavo:

– materiali za mikrobiološko diagno-
stiko in gojišča,

– kemikalij in reagentov,
– steklovine,
– plastike,
– drugega laboratorijskega materiala,
– medicinskega materiala;
2. Medias International, d.o.o., Res-

ljeva c. 30, Ljubljana za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– plastike;
3. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– platike;
3. Mikro + Polo, d.o.o. Lackova 78,

Maribor za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– steklovine,
– platike,
– drugega laboratorijskega materiala,
– medicinskega materiala;
4. Hinko Golias, s.p., Golias-Laborte-

hnika, Groharjeva 6, Ljubljana za dobavo:
– plastike,
– drugega laboratorijskega materiala;
5. IRIS Mednarodna trgovina, d.o.o.,

Rimska c. 8, Ljubljana za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča;
6. Alpos Meding, d.o.o. Leona Do-

brotniška 2, Šentjur za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– steklovine,
– plastike;
7. A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošiče-

va 38, Ljubljana za dobavo:
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– kemikalij in reagentov,
– steklovine;
8. Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljub-

ljana za dobavo:
– kemikalij in reagentov;
9. MEDIS, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljub-

ljana, za dobavo
– materiala za mikrobiološko diagno-

stiko in gojišča,
– kemikalij in reagentov.

6. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b)
7. Pogodbena vrednost: 32,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000.

Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Št. 4666-00 Ob-37484
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena: 40 točk,
– reference ponudnika: 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom: 15

točk,
– plačilni pogoji: 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Kranj, Cesta
na okroglo 7, 4202 Kranj.

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

bno dobaviti: vodovodni material za vzdr-
ževanje objektov komunalne infrastruk-
ture.

7. Pogodbena vrednost: 9,523.065 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: primerjali so se ceniki.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35126, 4024-00.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

Št. 0512/3-308/103-00 Ob-37483
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispelo 12
veljavnih ponudb. Na javnem odpiranju po-
nudb je bilo ugotovljeno, da so vse ponud-
be formalno popolne. Naročnik je pri oce-
njevanju ponudb upošteval vsa uradno ob-
javljena in v razpisni dokumentaciji podana
merila. Med popolnimi in ustreznimi ponud-
bami je naročnik izbral najugodnejše ponu-
dnike za posamezne sklope iz razpisne do-
kumentacije, kot sledi:

– Ika Ajdovščina, d.d., za artikel pod
sklopom 13 (podobleka termo),

– Alpina, d.d., za artikle pod sklopi: 8
(čevlji terenski vibram podplat), 9 (čevlji pol-
visoki moški – vibram podplat) in 10 (čevlji
nizki moški),

– Labod, d.d., za artikle pod sklopom 7
(srajca letna modra-kratek rokav, srajca zim-
ska modra-dolg rokav, srajca letna siva-dolg
rokav, srajca zimska bela-dolg rokav, srajca
letna bela-kratek rokav),

– Arex, d.o.o., za artikel pod sklopom 5
(maska zaščitna) in

– Uni & Forma, d.o.o., za artikle pod
sklopi: 1 (plašč dežni), 2 (bunda modra), 3
(hlače zimske, hlače letne, krilo zimsko, kri-
lo letno), 4 (uniforma delovna, kapa planin-
ska), 6 (hlače dežne) in 11 (jopič vetrni).

Javni razpis ni uspel za artikle:
– pulover zimski moder, pulover letni,

podkapa in šal volnen pod sklopom 12, ker
za ta sklop nista prispeli veljavni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Ika Ajdovščina, d.d., Tovarniška c. 24,
5270 Ajdovščina,
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– Alpina, d.d., Strojarska ul. 2, 4226
Žiri,

– Labod, d.d., Seidlova 35, 8000 Novo
mesto,

– Arex, d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šen-
tjerjej,

– Uni & Forma, d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovo-
dna 93/a, Ljubljana.

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

Artikel Količina

plašč dežni 400
bunda modra 400
hlače letne 1197
hlače zimske 797
krilo letno 3
krilo zimsko 3
uniforma delovna 400
kapa planinska 400
maska zaščitna 400
hlače dežne 400
srajca letna modra – kratek rokav 1500
srajca zimska modra – dolg rokav 1800
srajca letna siva – dolg rokav 800
srajca zimska bela – dolg rokav 400
srajca letna bela – kratek rokav 400
čevlji terenski – vibram podplat 400
čevlji polvisoki moški –
vibram podplat 400
čevlji nizki moški 400
jopič vetrni 400
podobleka termo 400

7. Pogodbena vrednost:
– 2,779.840 SIT z vključenim DDV (Ika

Ajdovščina, d.d.),
– 12,990.040 SIT z vključenim DDV (Al-

pina, d.d.),
– 17,375.190 SIT z vključenim DDV (La-

bod, d.d.),
– 13,042.400 SIT z vključenim DDV

(Arex, d.o.o.),
– 54,617.049,20 SIT z vključenim DDV

(Uni & Forma, d.o.o.).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem nastopa ponudnik:

– Uni & Forma, d.o.o., v vrednosti
18,019.821,50 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
– za sklop 1: 26,890 SIT/enoto za vse

ponujene artikle brez davka, 27.500 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 2: 24.450 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 30.800 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 3: 17.393 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 20.440 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 4: 15.527 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 16.997 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 5: 27.400 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 30.140
SIT/enoto za vse ponujene artikle brez dav-
ka;

– za sklop 6: 11.500 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 11.800 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 7: 14.740 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 15.100 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 8: 11.190 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 12.950 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 9: 8.700 SIT/enoto za vse po-
nujene artikle brez davka, 11.730 SIT/enoto
za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 10: 4.600 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 5.400 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 11: 7.800 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 8.830 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka;

– za sklop 13: 5.840 SIT/enoto za vse
ponujene artikle brez davka, 6.400 SIT/eno-
to za vse ponujene artikle brez davka.

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-34330.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 21-22/2000 Ob-37523
1. Naročnik, poštni naslov: Hydrovod

d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
tel. 01/895-14-30, faks 01/895-31-82.

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): ponudbena cena (30%), dobavni
rok (10%), reference v gradbeništvu (30%),
garancijska doba (10%), organiziranost ser-
visnih storitev (10%), boniteta (5%), ostale
ugodnosti (5%). Izbrani dobavitelj je dose-
gel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIV Hidravlika d.o.o., In-
dustrijska c. 2, 6230 Postojna.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje, Ljubljanska
cesta 38, Hydrovod d.o.o.

7. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: tovorno vozilo (kami-
on) skupne mase ca. 15 t.

8. Pogodbena vrednost: 17,243.100
SIT.

9.
10. Število prejetih ponudb: 6.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,718.692,67 SIT, 17,243.100 SIT.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71-72/00, z dne 11. 8. 2000,
Ob-33666.

Hydrovod d.o.o., Kočevje

Št. 096-31/00 Ob-37555
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Trža-
ška 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, refe-
rence, servis in višje tehnične lastnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

a) (3 podskupine): Zelinka & sinovi,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 17,

b) (2 podskupini): Lancom d.o.o., Ma-
ribor, Tržaška 63,

c) (3 podskupine): Panna, d.o.o.,
Ljubljana, Kolezijska ulica 7 (1.) in Liko Pris
d.o.o., Vrhnika, Verd 100a (2., 3.).

6. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.

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

a) 260, 60 in 10 kosov osebnih ra-
čunalnikov,

b) 20 in 1 kos mrežnih strežnikov,
c) 75, 25 in 3 kose laserskih tis-

kalnikov.
7. Pogodbena vrednost:

a) 69,924.400 SIT, 22,933.680 SIT,
5.734.610 SIT,

b) 33,221.390 SIT, 4,308.220 SIT,
c) 6,465.182 SIT, 10,160.606 SIT,

2,470.768 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:

a) 12,
b) 12,
c) 9.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 77,980.599 SIT, 66,245.634 SIT;

24,131.894 SIT, 19,631.430 SIT;
5,734.610 SIT, 4,455.360 SIT;

b) 33,221.390 SIT, 26,108.695 SIT;
4,308.220 SIT, 3,021.854 SIT;

c) 10,316.943 SIT, 6,130.252 SIT;
11,067.000 SIT, 10,160.606 SIT;
2,754.247 SIT, 2,470.764 SIT

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000, Ob-32915.

14.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 1423 Ob-37280
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, jav-

no komunalno podjetje, d.d., Zagrebška ce-
sta 30, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– druge ugodnosti 20.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Miklav-
ška cesta 40, 2311 Hoče.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja nadstrešni-
ce za prostore skladišča in drugih po-
možnih prostorov na Zagrebški cesti 30
v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
74,836.317,78 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,652.050,71 SIT, 74,836.317,78
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik je pri izbiri najugodnejšega ponudni-
ka v celoti upošteval razpisana merila.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000.

Nigrad, d.d., Maribor

Št.403-128/98 Ob-37290
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Stol Interierji, Kamnik,
Korenova 3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: dobava in montaža pomične se-
rijske opreme – pisarniško pohištvo pri
dokončanju objektov za Pravno fakute-
to Univerze v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 59,266.372
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,615.775 SIT in 59,266.379 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-33718, Uradni list RS, št. 70-71 z dne
11. 8. 2000.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-37300
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje in Vodovod – kanalizacija, javno podje-
tje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, kontaktna
oseba Marko Planinšek, univ. dipl. inž.
grad., VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%. Po objav-
ljenih merilih in kriterijih je izbrani ponudnik
dosegel najvišje število točk, to je 107,8713
točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Maribor-
ska cesta 23, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanitarni kanal Trnov-
lje–Leskovec, od J 1 do J 16, gradbena
dela.

Kraj: Celje.
7. Pogodbena vrednost:

46,584.254,60 SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,529.764,24 SIT, 46,584.254,60
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-34016.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

in
Vodovod – kanalizacija,

javno podjetje, d.o.o.

Št. 60-3453/00 Ob-37343
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference -
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) - izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) - izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku - ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na osnovi prilog
k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah po-
nudnika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sode-
lovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti
podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo
o skupnem nastopanju in zgoraj navede-
ne priloge po seznamu tudi za podizvajal-
ce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VGP Novo mesto d.d., Trdi-
nova 23, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadaljevanje gradnje
kanalizacije v Straži - SD kanal.

7. Pogodbena vrednost:
19,932.844,33 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,411.095 SIT, 19,932.844,33 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34899.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 60-3452/00 Ob-37344
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference -
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) - izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) - izločen
iz postopka oddaje naročila,

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku - ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na osnovi prilog
k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
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– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o gra-
ditvi objektov,

– izjave o prostih kapacitetah ponu-
dnika in

– seznama osnovnih sredstev in opre-
me s katero ponudnik razpolaga.

Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podiz-
vajalske pogodbe oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju in zgoraj navedene prilo-
ge po seznamu tudi za podizvajalce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– VIAS d.o.o., Ljubljanska 51, 8000 No-
vo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Grm.

7. Pogodbena vrednost: 15,433.619
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,537.470,30 SIT, 15,433.619 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35201.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 011-04-6/00 Ob-37387
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: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IPI, d.d., Zdraviški trg 13,
3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste R3-683
odsek 1169 Piljštajn–Golobinjek.

7. Pogodbena vrednost: 13,162.856 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,669.363,70 SIT, 67,239.337 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31185.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37388
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. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodilni partner Cestno po-

djetje Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000
Novo mesto in partner SCT, d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
Metlika (Cankarjeva cesta).

7. Pogodbena vrednost: 324,818.523
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 341,065.375,34 SIT, 324,818.523
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-34325.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37389
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. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška 49 a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornih slo-
jev na cesti R1-229/1286 Rogoznica–
Senarska (stac. 1.900), R1-229/1286
Rogoznica–Senarska (stac. 8.600),
R1-229/1417 Ptuj–Rogoznica.

7. Pogodbena vrednost: 48,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,059.357 SIT, 58,481.516 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34653.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37390
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. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj, d.d., Svržnjako-
va 13, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornih slo-
jev na cesti R3-710/1292 Maribor–Vur-
berk–Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 27,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,354.900 SIT, 30,430.918 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34653.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37391
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 Kranj, d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti R 905 odsek 1096 Krni-
ca–Mrzli Studenec.

7. Pogodbena vrednost: 27,141.719
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,991.808 SIT, 27,141.719 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34878.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37392
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. 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: ureditev regionalne
ceste R 3 – 667 odsek 1385 Šmarješke
Toplice.

7. Pogodbena vrednost: 105,092.756
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,772.280 SIT, 104,609.271 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-33370.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37393
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: 10. 10. 2000.



Stran 9170 / Št. 97 / 20. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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: ureditev regionalne
ceste R 1-219 skozi Bizeljsko.

7. Pogodbena vrednost: 212,014.485
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 340,331.043,74 SIT, 284,363.118
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31188.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37395
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: 10. 10. 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: modernizacija ceste
R3-696 7919 Graška Gora–Šmiklavž.

7. Pogodbena vrednost: 107,566.612
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 138,081.612 SIT, 107,566.612 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28986.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37396
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: 10. 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: ureditev regionalne
ceste R2-419 odsek 1206 Cerklje ob
Krki.

7. Pogodbena vrednost: 189,263.978
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 198,862.653 SIT, 189,263.978 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31188.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37397
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d. Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča
R2-441/1298 in R2-440/1294 v Gede-
rovcih.

7. Pogodbena vrednost: 43,739.373 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,529.714 SIT, 43,739.373 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-34041.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37398
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodilni partner: Cestno po-
djetje Maribor in partner Cestno podjetje
Murska Sobota, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-438 odsek 1307 skozi Apače.

7. Pogodbena vrednost: 208,730.534
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 219,756.825 SIT, 208,730.634 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-34041.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37399
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R3-714 odsek 1239 Videm–Radenci–
Kuzma.

7. Pogodbena vrednost: 92,967.246 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 96,296.878 SIT, 92,967.246 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-34041.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37400
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ceste R3-701
odsek 1430 Rogla–Padeški vrh.

7. Pogodbena vrednost: 70,897.072 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,995.255,00 SIT, 70,897.072 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-34041.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37401
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-686 odsek 1279 Špitalič–Kurtuzija.

7. Pogodbena vrednost: 58,203.839
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,824.194 SIT, 58,203.838 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-32158.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00 Ob-37402
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: 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-403 Češnjica–Škofja Loka skozi na-
selje Dolenja vas.

7. Pogodbena vrednost: 198,567.065
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 211,801.531,25 SIT, 198,567.065
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-32147.

Direkcija RS za ceste

Št. 403-200-3/00 Ob-37404
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis, gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22,
2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za gradnjo večna-
menske športne dvorane in vrtca pri OŠ
Juršinci.

7. Pogodbena vrednost: 154,326.274
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 196,223.936,16 SIT,
147,327.455,26 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-34206.

Občina Juršinci

Št. 41405-0004/00-11 Ob-37460
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Što-

re, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji, plačilni pogoji, mož-
nost kreditiranja, ponudbena cena, kadrov-
ske reference, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VOC, Obnova in vzdrževa-
nje cest, d.d., Lava 42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika ob
cesti G II – 107, odsek Celje–Šentjur od
km 6,905 do km 7,575 v Prožinski vasi.

7. Pogodbena vrednost:
28,116.946,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,898.999,90 SIT, 25,470.017 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000, Ob-34196.

Občina Štore

Št. 01-1089/2000 Ob-37417
1. Naročnik, poštni naslov: Študentski

domovi Maribor, Gosposvetska 83, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok, ponujena cena,
garancija, izbrani ponudniki so v postopku
ocenjevanja dosegli najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Granit, d.d. Titova cesta 87, Slo-
venska Bistrica,

2. Ferlinc, d.o.o. Valvazorjeva 12a,
Maribor,

3. Lesnina MG oprema, d.d. Parmo-
va 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

1. zamenjava radiatorjev v Domu
1, Tyrševa ulica, Maribor,

2. zamenjava vodovodne instala-
cije in odtokov v Domu 4, Gosposvetska
cesta, Maribor,

3. zamenjava pohištva v Domu 1,
Tyrševa ulica, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
1. 8,377.264,08 SIT,
2. 12,124.490,40 SIT,
3. 23,903.720,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. 4,
2. 4,
3. 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 8,998.333 SIT, 7,821.901,80 SIT,
2. 13,401.180 SIT, 12,124.490,40

SIT,
3. 40,519.440 SIT, 22,710.793 SIT.

11., 12., 13.
Študentski domovi Maribor

Št. 34404-02/99-58 Ob-37547
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

men, Komen 126/a, 6223 Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

Merila: maksimalno število točk:
– kompletnost ponudbene

dokumentacije izločilni kriterij
– višina ponujene cene

za realizacijo javnega naročila 60
– reference ponudnika na podobnih

objektih, ki jih je izvajal 10
– reference vodje projekta in strokovne

ekipe na podobnih projektih 5
– rok izvedbe  izločilni kriterij
– plačilni pogoji 10
– usposobljenost ponudnika

za objekte, kot je razpisan 10
– garancijska doba 5

Skupaj 100

Izbrani ponudnik je v postopku ocenje-
vanja ponudbe prejel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela za re-
konstrukcijo mostu čez potok Branica v
Zavivenci – objekt št. 001945.

7. Pogodbena vrednost:
19,865.577,43 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

23,720.472,30 SIT, 19,827.592,75 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 Komen

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Razveljavitev

Št. 3/1/00 Ob-37281
Razveljavljamo sklep, objavljen v Ura-

dnem listu RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31963, v skladu s 7. točko 40. člena
ZJN za: revidiranje letnih računovodskih
izkazov:

a) Pošta Slovenije, d.o.o.,
b) Poštna banka Slovenije, d.d.,
c) Revidiranje konsolidiranih računovod-

skih izkazov skupine Pošte Slovenije.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 403-128/98 Ob-37291
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

1. Vgrajena oprema: Lik Atlas, d.o.o.,
Ljubljana, Samova 12 a,

2. Pomična serijska oprema:
2.1. Pisarniško pohištvo: naročilo ni

bilo dodeljeno,
2.2. Pomična oprema knjižnica: Lik

Atlas, d.o.o., Ljubljana, Samova 12 a,
3. Oprema kuhinje: Rimal, d.o.o., Vr-

hnika, Sinja Gorica 70,
4. Audio vizualna oprema: Tse, Ljub-

ljana, Tržaška 126.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj

izvedbe: dobava in montaža opreme pri
dokončanju objektov za Pravno fakute-
to Univerze v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost.
1. Vgrajena oprema: 91,366.943 SIT,
2. Pomična serijska oprema:
2.1. Pisarniško pohištvo: naročilo ni

bilo dodeljeno,
2.2. Pomična oprema knjižnica:

56,509.054 SIT,
3. Oprema kuhinje: 26,666.305 SIT
4. Audio vizualna oprema:

38,196.477 SIT.
9. Število prejetih ponudb:

1. Vgrajena oprema: 5,
2. Pomična serijska oprema:
2.1. Pisarniško pohištvo: 6,
2.2. Pomična oprema klnjižnica 5,
3. Oprema kuhinje: 3,
4. Audio vizualna oprema: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. Vgrajena oprema: 100,448.333
SIT in 91,366.945 SIT

2. Pomična serijska oprema:
2.1. pisarniško pohištvo: naročilo ni

bilo dodeljeno
2.2. Pomična oprema knjižnica:

38,498.864 SIT in 87,178.756 SIT,
3. Oprema kuhinje: 26,666.305 SIT

in 30,282.668 SIT,
4. Audio vizualna oprema:

42,339.495 SIT in 40,629.884 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000,
Ob-30029, Ur. l. RS, št. 60-62 z dne 7. 7.
2000, Ob-31708 in Ur. l. RS, št. 64 z dne
14. 7. 2000, Ob-32050.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 61 Ob-37315
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor (po pooblastilu Ministrstva za oko-
lje in prostor).

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

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– razdelanost posameznih postavk po-

sameznega razpisanega naročila,
– reference ponudnika,
– kadrovska sestava ponudnika,
– trajanje razpisanih del,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Institut za ekološki inženi-
ring d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– 6.1 Idejni projekt preprojektiranja

odlaganja in sanacije obstoječega dela
odlagališča nevarnih odpadkov Metava.

– 6.2 Študija določitve pričakovanih
količin, ki se lahko odlagajo na odlagali-
šču nevarnih odpadkov Metava.

7. Pogodbena vrednost
– za nalogo pod 6.1. točko: 8,100.000

SIT,
– za nalogo pod 6.2. točko: 2,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za nalogo pod 6.1. točko: 8,300.000

SIT in 8,100.000 SIT,
– za nalogo pod 6.2. točko: 2,900.000

SIT in 2,600.000 SIT.
11., 12., 13.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 407/7-2000 Ob-37366
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 2. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, ažurnost reše-
vanja škod, reference, plačilni pogoji, mo-
rebitne druge ponujene ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
OE Koper, Pristaniška 8, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritve zavarovanja.

7. Pogodbena vrednost: 7,876.853 SIT
z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,004.218 SIT, 7,876.853 SIT.
11.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 462-02/129-00/0510-0901 Ob-37384

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00 in
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– reference,
– cena rednega servisnega vzdrževanja

avtomobilov,
– cena dela na uro v primeru okvare,
– rok za prevzem avtomobila na redni

servis oziroma v popravilo,

– rok za izvršitev rednega servisnega
vzdrževanja,

– rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi,

– možnost uporabe nadomestnega ena-
kovrednega avtomobila v času rednega ser-
visnega vzdrževanja in popravila,

– oddaljenost od sedeža carinskega ura-
da oziroma Generalnega carinskega urada.

Merilo pod prvo alineo “reference” pred-
stavlja 10% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo “cena rednega servisnega vzdrževanja
avtomobilov” predstavlja 30% vrednosti. Me-
rilo pod tretjo alineo “cena dela na uro v
primeru okvare” predstavlja 20% vrednosti.
Merilo pod četrto alineo “rok za prevzem
avtomobila na redni servis oziroma v popra-
vilo” predstavlja 10% vrednosti. Merilo pod
peto alineo “rok za izvršitev rednega servi-
snega vzdrževanja” predstavlja 10% vred-
nosti. Merilo pod šesto alineo “rok za izvrši-
tev popravila v primeru okvare v primeru, da
so rezervni deli na zalogi” predstavlja 10%
vrednosti. Merilo pod sedmo alineo “mož-
nost uporabe nadomestnega enakovredne-
ga avtomobila v času rednega servisnega
vzdrževanja in popravila” predstavlja 5%
vrednosti. Merilo pod osmo alineo “oddalje-
nost od sedeža carinskega urada oziroma
Generalnega carinskega urada” predstavlja
5% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 12,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 15,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 20,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti nad 21,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme za predložene

reference največ 100 točk.
Cena rednega servisnega vzdrževanja

avtomobilov se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

Cena rednega servisnega vzdrževanja v
točkah =

minimalna cena rednega servisnega
vzdrževanja x 100 

ponujena cena rednega servisnega
vzdrževanja

Najnižja cena dobi največje število točk.
Cena dela na uro v primeru okvare se bo

preračunala v točke po naslednji formuli:

Cena dela na uro v primeru okvare v
točkah =

minimalna cena dela na uro
v primeru okvare x 100

ponujena cena dela na uro
v primeru okvare

Najnižja cena dobi največje število točk.
· Ponudnik prejme:
– za rok za prevzem avtomobila na redni

servis oziroma v popravilo do 24 ur 100 točk,
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– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 25 do 48 ur
75 točk,

– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 49 do 72 ur
50 točk,

– za rok za prevzem avtomobila na redni
servis oziroma v popravilo od 73 do 96 ur
25 točk.

· Ponudnik prejme:
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja v 8 urah 100 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 9 do 24 ur 75 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 25 do 36 ur 50 točk,
– za rok za izvršitev rednega servisnega

vzdrževanja od 37 do 48 ur 25 točk.
· Ponudnik prejme:
– za rok za izvršitev popravila v primeru

okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, v 8 urah 100 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 9 do 24 ur 75 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 25 do 48 ur 50 točk,

– za rok za izvršitev popravila v primeru
okvare v primeru, da so rezervni deli na
zalogi, od 49 do 72 ur 25 točk.

· Ponudnik prejme za možnost nadome-
stila uporabe enakovrednih strojev oziroma
opreme v času rednega servisnega vzdrže-
vanja in popravila 100 točk. V primeru, da
tega naročniku ne nudi, prejme 0 točk.

· Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od sedeža carinskega

urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da do 5 km 100 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 6 do 10 km 75 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 11 do 15 km 50 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da od 16 do 30 km 25 točk,

– za oddaljenost od sedeža carinskega
urada oziroma Generalnega carinskega ura-
da nad 31 km 0 točk.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ker
naročniku po pregledu in ocenjevanju po-
nudb nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov, ni sprejel sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika, kar je v skladu s
prvim odstavkom 41. člena ZJN. Javni raz-
pis se zato ponovi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne  22. 9. 2000.

Ministrstvo za finance RS

Št. 403-183-4/00 Ob-37411
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

učencev v Osnovno šolo Juršinci za šolsko
leto 2000/2001.

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor, d.d., Linhartova 22, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje šolskih prevozov od 1. 10. 2000 do
30. 6. 2000.

7. Pogodbena vrednost: 45.286,40
SIT/dan.

8., 9., 10., 11., 12.
Občina Juršinci

Št. 92/2000 Ob-37433
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kono, d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in izgradnja kanalizacije
na območju papirnice Vevče MP 8/1 –
odsek Dobrunje–Zadvor (dopolnjeni raz-
pis).

7. Pogodbena vrednost: 6,820.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,870.000 SIT in 6,820.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 89/2000 Ob-37450
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kono, d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova
vodovoda in kanalizacije na Brodu (za-
hodno od Tacenske) ŠS 6/10-ŠS 6/9.

7. Pogodbena vrednost: 3,440.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,900.000 SIT in 3,440.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave 99/98; izid v Uradnem
listu RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št.
objave 010238.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 3109/00 Ob-37468
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– potrjene reference za poseke na tra-

sah elektroenergetskih vodov – 34% delež,
– potrjene reference za poseke v goz-

dovih – 25% delež,
– tehnična in kadrovska opremljenost –

16% delež,
– vrednost podjetja na zaposlenega –

10% delež,
– čisti dobiček – 10% delež,
– ponujeni rok plačil – 5% delež.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je priz-

nana sposobnost:
1. Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo

nabrežje 3, 3270 Laško,
2. Borovnik, d.o.o., Račica 9a, 1275

Šmartno pri Litiji,
3. Gozdarstvo Vid Pirš, s.p., Zgornji

Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju,
4. Elektromreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje,
5. Tisa, d.o.o., Ižanska 213, 1000

Ljubljana,
6. Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta

6, 1410 Zagorje,
7. Martin Petkovšek, s.p., Zloganje

19, 8275 Boštanj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– PE Elektro Ljubljana-okolica + PE

Elektro Ljubljana-mesto:
1. Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo

nabrežje 3, 3270 Laško – 93,6 točk,
(dva podizvajalca: Ivan Trbovc, s.p. in

Aleš Lešnik, s.p.),
2. Borovnik, d.o.o., Račica 9a, 1275

Šmartno pri Litiji – 90,3 točk,
3. Gozdarstvo Vid Pirš, s.p. Zgornji

Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju – 84,0 točk,
4. Elektromreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje – 87,3 točk,
5. Tisa, d.o.o., Ižanska 213, 1000

Ljubljana (s podizvajalcem Gozdar, d.o.o.)
– 66,0 točk,

6. Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta
6, 1410 Zagorje – 88,7 točk;

– PE Elektro Kočevje:
1. Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo

nabrežje 3, 3270 Laško – 93,6 točk,
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(dva podizvajalca: Ivan Trbovc, s.p. in
Aleš Lešnik, s.p.),

2. Borovnik, d.o.o., Račica 9a, 1275
Šmartno pri Litiji – 90,3 točk,

3. Elektromreža Janez Strojinc, s.p.,
Gubčeva 12, 8210 Trebnje – 87,3 točk,

4. Tisa, d.o.o., Ižanska 213, 1000
Ljubljana (s podizvajalcem Gozdar, d.o.o.)
– 66,0 točk,

5. Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta
6, 1410 Zagorje – 88,7 točk;

– PE Elektro Novo mesto:
1. Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo

nabrežje 3, 3270 Laško – 93,6 točk,
(dva podizvajalca: Ivan Trbovc, s.p. in

Aleš Lešnik, s.p.),
2. Martin Petkovšek, s.p., Zloganje

19, 8275 Boštanj – 86,5 točk,
3. Borovnik, d.o.o., Račica 9a, 1275

Šmartno pri Litiji – 90,3 točk,
4. Elektromreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje – 87,3 točk,

5. Tisa, d.o.o., Ižanska 213, 1000
Ljubljana (s podizvajalcem Gozdar, d.o.o.)
– 66,0 točk,

6. Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta
6, 1410 Zagorje – 88,7 točk;

– PE Elektro Trbovlje:
1. Final Pasarič, d.o.o., Trubarjevo

nabrežje 3, 3270 Laško – 93,6 točk,
(dva podizvajalca: Ivan Trbovc, s.p. in

Aleš Lešnik, s.p.),
2. Borovnik, d.o.o., Račica 9a, 1275

Šmartno pri Litiji – 90,3 točk,
3. Elektromreža Janez Strojinc, s.p.,

Gubčeva 12, 8210 Trebnje – 87,3 točk,
4. Edupps, d.o.o., Cesta 9. avgusta

6, 1410 Zagorje – 88,7 točk.
7. Obseg razpisanih del: izvajanje po-

sekov in čiščenja podrasti na trasah
nadzemnih elektroenergetskih vodov na
področju JP Elektro Ljubljana, d.d., v ob-
dobju 2000/2001.

Področje Površina Ocenjena vrednost
m2 (SIT)

PE Elektro Ljubljana mesto + okolica 2,600.000 31,200.000
PE Elektro Novo mesto 1,100.000 13,200.000
PE Elektro Trbovlje 690.000 8,280.000
PE Elektro Kočevje 550.000 6,600.000

8.
9. Število prejetih ponudb:
– PE Elektro Ljubljana mesto + okolica

– 6+3, ki so neveljavne,
– PE Elektro Novo mesto – 6,
– PE Elektro Trbovlje – 4+2, ki sta neve-

ljavni,
– PE Elektro Kočevje – 5+2, ki sta ne-

veljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

– 93,6 točk najvišje doseženo število
točk,

– 66,0 točk najnižje doseženo število
točk.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 66-67 z dne 28. 7.
2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 020-139/00 Ob-37558
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 48.

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

3. Datum izbire: 10. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik glede na druge ponudnike izsto-
pa predvsem v referencah in raznovrstnosti
strokovne usposobljenosti strokovnega ti-
ma in zunanjih sodelavcev, kar odtehta tudi
nekoliko višjo ceno glede na najcenejšega
ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vodnogospodarski inšti-
tut, d.o.o., Hajdrihova 28/c, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzpo-
stavitev Eurowaterneta v Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 7,595.024 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,377.600 SIT, 6,836.550 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor

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. 4909/6-II Ob-37376
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Poslovno podro-
čje infrastruktura, Kolodvorska 11.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: podjetje Iskra
sistemi je za izvedbo tovrstnih del usposob-
ljeno - strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec opreme za nivojska križanja.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je za izgradnjo
tovrstnih objektov edino usposobljen stro-
kovno in tehnično in je istočasno tudi edini

razvijalec, konstruktor in proizvajalec te
opreme in ima edini v Sloveniji dovoljenje za
vgradnjo na SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Slovenske železnice,
nivojska križanja na progi Zidani Most–Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: naprave za zavarovanje ni-
vojskih križanj.

7. Pogodbena vrednost:44 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44 mio SIT.
11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 99/2000 Ob-37452
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: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): javno naročilo je bilo oddano na podla-
gi ugotovitve, da ima naročnik z izbranim izva-
jalcem veljavno pogodbo za vzdrževanje si-
stema tehničnega varovanja objektov v uprav-
ljanju sektorja Vodovod, ter da je izbrana opre-
ma kompatibilna obstoječi vgrajeni opremi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., zaloška 143,
1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: prenovitev tehničnega va-
rovanja na objektih sektorja Vodovod.

7. Pogodbena vrednost 6,214.176,40
SIT (brez DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 04-1/2000 Ob-37477
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: oddaja jav-
nega naročila brez javnega razpisa –
55. člen, četrti odstavek.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ustrezna tehnična sposobnost, ter us-
trezni tehnični komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bartec Varnost, d.o.o., Ce-
sta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: dobava elektromotorja 355 kw.

7. Pogodbena vrednost:11,490.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,070.504,52 SIT – 11,490.000 SIT.
11.

Premogovnik Velenje, d.d.
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ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-37209
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zaradi zagotav-
ljanja planiranega obsega proizvodnje pre-
moga je potrebno nemudoma pričeti z re-
konstrukcijo vitalnega objekta transportno
dostavnega vpadnika 230/205. Objekt je
glavna komunikacija za dostavo materiala in
prevoza ljudi, pri nadaljnjem odkopavanju
pa bo služil kot glavni transportni objekt.

3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sklenil z dosedanjim
izvajalcem gradbenih del v rudniku premo-
ga Trbovlje neposredno pogodbo na podla-
gi 55. člena ZJN (7. točka prvega odstavka
55. člena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RGS – rudarstvo – gradbe-
ništvo – sanacije, d.d., Ljubljana, Dimičeva
16, 1109 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija tran-
sportno dostavnega vpadnika 230/205
jame Trbovlje, obrat Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 16,239.200
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,239.200 SIT.
11.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-37301
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zaradi zagotav-
ljanja planiranega obsega proizvodnje pre-
moga je potrebno nemudoma pričeti z izde-
lavo transportnega vpadnika 81/50 in
dostavnega vpadnika 84/50 v jami Ojstro.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vrednost ponudbe, rok izdelave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: RGD, d.d., Trg revolucije
4/b, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava transportne-
ga vpadnika 81/50 in dostavnega
vpadnika 84/50 v jami Ojstro.

7. Pogodbena vrednost:
15,585.518,68 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,241.000 SIT brez DDV,
15,585.518,68 SIT brez DDV.

11.
RTH, d.o.o., Trbovlje

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-37203
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih: pred-
met naročila je nestandardna intelektualna sto-
ritev, izvedbe naročila pa ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna strokovna in tehnična
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava sistemske študije: “Pravilnik za
graditev nadzemnih elektroenergetskih
vodov (predlog pravilnika)”.

7. Pogodbena vrednost: 11,900.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JP Elektrogospodarstvo
Slovenije – r.i., d.d., Maribor

Ob-37204
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet naročila je nestandardna intelektu-
alna storitev – izvedba II. dela sistemske
študije, ki je že bila oddana z javnim razpi-
som in pomeni nadaljevanje svetovalne in
nestandardne intelektualne storitve; izved-
be naročila pa ni možno podrobno določiti
brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna strokovna in tehnična
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava sistemske študije: “Raziskava ko-
relacij on-line diagnostičnih metod na
energetskih transformatorjih, 2. del”.

7. Pogodbena vrednost: 9,960.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JP Elektrogospodarstvo
Slovenije – r.i., d.d., Maribor

Ob-37205
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet naročila je nestandardna intelektu-
alna storitev – izvedba II. dela sistemske
študije, ki je že bila oddana z javnim razpi-
som in pomeni nadaljevanje svetovalne in
nestandardne intelektualne storitve; izved-
be naročila pa ni možno podrobno določiti
brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna strokovna in tehnična
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava sistemske študije: “Korelator iz-
pada daljnovodov in lokacij atmosferskih
razelektritev ter napovedovanja možno-
sti pojava atmosferskih razelektritev”.

7. Pogodbena vrednost: 16,499.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JP Elektrogospodarstvo
Slovenije – r.i., d.d., Maribor

Ob-37206
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet naročila je nestandardna intelektu-
alna storitev – izvedba II. dela sistemske
študije, ki je že bila oddana z javnim razpi-
som in pomeni nadaljevanje svetovalne in
nestandardne intelektualne storitve; izved-
be naročila pa ni možno podrobno določiti
brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna strokovna in tehnična
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava sistemske študije: “Pravilnik o ka-
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kovosti električne napetosti elektro-
energetskega sistema (predlog pravilni-
ka), 2. del”.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.003 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JP Elektrogospodarstvo
Slovenije – r.i., d.d., Maribor

Ob-37207
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet naročila je nestandardna intelektu-
alna storitev – izvedba II. dela sistemske
študije, ki je že bila oddana z javnim razpi-
som in pomeni nadaljevanje svetovalne in
nestandardne intelektualne storitve; izved-
be naročila pa ni možno podrobno določiti
brez sodelovanja izvajalca.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna strokovna in tehnična
usposobljenost ponudnika, ustrezni tehnič-
ni, komercialni in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar
Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izde-
lava sistemske študije: “Pravilnik o elek-
tromagnetni kompatibilnosti – združljivo-
sti (EMC) za elektroenergetske postroje
in plinsko izolirane oklopljene stikalne
postroje (predlog pravilnika), 2. del”.

7. Pogodbena vrednost: 13,999.993 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

JP Elektrogospodarstvo
Slovenije – r.i., d.d., Maribor

Št. 7300000062-1 Ob-37282
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: zaradi izrednih razmer ni možno
izvesti novega javnega razpisa.

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za izbranega ponudnika je
najnižja ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ernest & Young, d.o.o., Du-
najska c. 111, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
vidiranje letnih računovodskih izkazov:

a) Pošta Slovenije, d.o.o.,
b) Poštna banka Slovenije, d.d.
c) Revidiranje konsolidiranih računovod-

skih izkazov skupine Pošte Slovenije.
7. Pogodbena vrednost: 10,500.000

SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,987.394,95 SIT, 10,500.000 SIT.
11.

Pošta Slovenija, d.o.o.

Št. 750-001/00 Ob-37314
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): zanesljivost delovanja, varnost nadzo-
ra zračnega prometa, dosedanja oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys Gesellschaft für Air
Traffic Management Systeme mbH, Robert-
Bosch Strasse 25, 63225 Langen, Federal
Republic of Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
6-mesečna podpora in vzdrževanje si-
stema LAS (Ljubljana Automatic Sys-
tem).

7. Pogodbena vrednost: 240.000 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 340-03-1/98 Ob-37371
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. členu
ZJN: sklep komisije za oddajo javnega naro-
čila “za izbiro izvajalca za opravljanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Sežana”.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena in način povečanja

cen,
– kakovostno opravljene storitve,
– druge dodatno dogovorjene ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avrigo, d.d., Nova Gorica,
Družba za avtobusni promet in turizem, Ki-
dričeva 20, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritev šolskih prevozov na naslednjih rela-
cijah:

– Sežana–Štorje–Mahniči–Dolenje–Po-
nikve,

– Sežana–Veliko Polje–Ravnje–Štjak,
– Sežana–Orlek,
– Sežana–Lokev,
– Sežana–Povir,
– Sežana–Senadole,
– Križ–Tomaj–Dutovlje,
– Vrhovlje–Dutovlje,
– Tublje–Krajna vas–Pliskovica–Dutovlje,
– Kopriva–Dutovlje.
7. Pogodbena vrednost: 42,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 180 SIT/km do 229 SIT/km po pri-
merljivosti z drugimi prevozniki (najvišje),
162 SIT/km (najnižja – izbran ponudnik).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na ob-
močju občine je edini ponudnik tovrstnih
storitev.

Občina Sežana

Št. 559-00/2057 Ob-37373
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo naročila je usposobljen samo en iz-
vajalec, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo naročila je usposob-
ljen samo en izvajalec, ki razpolaga z zahte-
vano  tehnično opremo, ustreznimi strokov-
nimi kadri in s pravicami intelektualne lastni-
ne, cena ni bistveno merilo za izbiro
izvajalca, prav tako pa izvedbe ni možno
določiti brez sodelovanja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija
ukrepov na projektu sanacije in doinsta-
lacije HE Moste – II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT neto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 102/2000 Ob-37420
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 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da je ponudnik Hidroin-
ženiring, d.o.o. edini usposobljen za tovr-
stna zahtevna dela, saj je tudi projektant
navedenega objekta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projektantski nadzor za zamenjavo vo-
dovoda med vodarno Brest in Ljubljano.

7. Pogodbena vrednost: 13,600.000
SIT (brez DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 104/2000 Ob-37421
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 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da je služba za kontrolo
kakovosti pitne in odpadne vode v l. 1998
nabavila ionski kromatograf proizvajalca Me-
trohm (Švica). Zaradi kompatibilnosti pri do-
polnjevanju opreme in posodabljanju pro-
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gramske opreme obstoječega sistema, ni
možna zamenjava ali nadomestitev predla-
gane opreme z opremo drugih proizvajal-
cev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesmarc, d.n.o., Sp. Ru-
dnik c. 1/35, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
bava dvodelnega avtomatskega poda-
jalnika vzorcev.

7. Pogodbena vrednost: 3,754.726,08
SIT (z DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 95 Ob-37202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400, faks
03/42-66-412.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Zarja Celje, Za-
gajškova 8, Celje, Vrtec Zarja, Pucova 3,
Celje.

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

1. meso in mesni izdelki: 7,440.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: 3,410.000
SIT,

3. sladoledi: 138.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe: 455.000

SIT,
5. jajca: 558.000 SIT,
6. olja in izdelki: 486.000 SIT,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice:

1,655.000 SIT,
8. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va: 775.000 SIT,
9. sadje: 3,929.000 SIT,
10. konzervirano sadje: 280.000 SIT,
11. sadni sokovi: 620.000 SIT,
12. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,137.000 SIT,
13. zamrznjeni izdelki iz testa:

310.000 SIT,
14. kruh in pekovsko pecivo:

2,583.000 SIT,
15. slaščičarski izdelki in keksi:

227.000 SIT,
16. drugo prehrambeno blago:

630.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,633.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2001
do 31. 1. 2002.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Zarja, tajništvo, Za-
gajškova 8, Celje, kont. oseba Manja Rajh.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 11. 2000 do
12. ure. Ob dvigu je potrebno predložiti
dokazilo o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR
50700-603-30416.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Zarja, tajništvo, Zagaj-
škova 8, Celje. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba –
ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila (skupine). Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu Vrtec
Zarja, Zagajškova 8, Celje, 29. 11. 2000
ob 13. uri.

Odpiranje vodi Ljudmila Bomeštar.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 12. 2000.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 2001.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 29. 12. 2000.
10.

Vrtec Zarja Celje

Ob-37284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Sežana, Ulica Iva-
na Turšiča 6, Sežana, tel. 05/73-44-011,
faks 05/73-01-424.

2. (a) Kraj dobave: Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago – živila
po skupinah:

1. sveže meso 6,900.000 SIT,
2. piščanci, purani in kunci 1,250.000

SIT,
3. mesni izdelki 1,900.000 SIT,
4. ribe 410.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki 4,400.000 SIT,
6. zelenjava in sadje 3,250.000 SIT,
7. konzervirana zelenjava 290.000 SIT,
8. krompir 588.000 SIT,
9. jabolka 488.000 SIT,
10. kruh in drobno pecivo 2,155.000

SIT,
11. zamrznjeni izdelki 200.000 SIT,
12. jajčne testenine 632.000 SIT,
13. mlevski izdelki 255.000 SIT,
14. olje in kis 552.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago

2,920.000 SIT.

Vrednost blaga po posameznih skupi-
nah je ocenjena.

Orientacijska količina blaga je oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
26,190.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  sukcesivna
dobava 12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti:  Dom upokojencev Sežana, Uli-
ca Ivana Turšiča 6, Sežana – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo od 23. 10. do vključno 3. 11. 2000 vsak
delavnik od 9. do 12. ure v tajništvu Doma
upokojencev Sežana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  8.000 SIT (DDV je vraču-
nan) na žiro račun št. 51420-603-31210 z
oznako – za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe morajo pri-
speti v tajništvo Doma upokojencev Sežana
najkasneje 13. 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 Seža-
na, ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, z
oznako: “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis
za dobavo živil – za skupine živil: (navedite
skupine živil za katere oddajate ponudbo)”.

Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2000
ob 10. uri na sedežu naročnika v Sežani,
Ulica Ivana Turšiča 6.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 70% artiklov in

najmanj 70% letne količine blaga v skupini
za katero ponudnik odda ponudbo,

– odzivni čas – 24 ur,
– plačilni rok – 30 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– kontrola kakovosti izdelkov in
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Dom upokojencev Sežana

Št. 341 Ob-37340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 03/54-41-133, faks
03/54-82-055.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinsko sanitetni po-
trošni material:
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A) obvezni material,
B) sanitetno potrošni material,
C) šivalni material,
D) leče,
E) laboratorijski material,
F) embalaža,
G) osteosintetski material,
H) endoproteze.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 729,000.000 SIT oziroma
po skupinah:

A) obvezni material – 100,000.000 SIT,
B) sanitetno potrošni material –

400,000.000 SIT,
C) šivalni material – 50,000.000 SIT,
D) leče – 30,000.000 SIT,
E) laboratorijski material – 15,000.000

SIT,
F) embalaža – 4,000.000 SIT,
G) osteosintetski material – 50,000.000

SIT,
H) endoproteze – 80,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava bo 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,
Lekarna, Oblakova 5, Celje, po enodnevni
predhodni najavi po faksu št.
03/54-82-055 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do poteka roka za
vlaganje 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 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 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 4. (a)
točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 11.
2000 ob 9. uri v sejni sobi kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

– 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 ter ostali
pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire ponudnika: prehodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. člen ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS – Uradne objave, št. 69 z
dne 4. 8. 2000, Ob-33291.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 340 Ob-37341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 03/54-41-133, faks
03/54-82-055.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Celje, Oblakova 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: diagnostika in ostali lekar-
niški material:

A) otroška in enteralna prehrana,
B) farmacevtske substance, reagenti in

kemikalije,
C) diagnostika,
D) negovalna kozmetika, razkužila,
E) RTG filmi,
F) RTG potrošni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-

na vrednost je 286,000.000 SIT oziroma
po skupinah:

A) otroška in enteralna prehrana –
12,000.000 SIT,

B) farmacevtske substance, reagenti in
kemikalije – 11,000.000 SIT,

C) diagnostika – 200,000.000 SIT,
D) negovalna kozmetika, razkužila –

40,000.000 SIT,
E) RTG filmi – 17,000.000 SIT,
F) RTG potrošni material – 6,000.000

SIT.
3. Predvideni čas dobave: dobava bo 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,
Lekarna, Oblakova 5, Celje, po enodnevni
predhodni najavi po faksu št.
03/54-82-055 in predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do poteka roka za
vlaganje 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 50700-603-31871.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 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 4. (a)
točko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 11.
2000 ob 10. uri v sejni sobi kirurgije Splo-
šne bolnišnice Celje, Oblakova 5, Celje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:

– 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 ter ostali
pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: način izbire ponudnika: prehodno ugo-
tavljanje sposobnosti po 50. člen ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS – Uradne objave, št. 69 z
dne 4. 8. 2000, Ob-33291.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 853-32/5-2000 Ob-37339
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Hrastnik, Novi Log 4/A,
1430 Hrastnik, tel. 03/565-41-00, faks
03/565-41-10.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. člen ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik.

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

A) sadje in zelenjava:
A1: sveže sadje v vrednosti 1,300.000

SIT,
A2: sveža zelenjava v vrednosti

1,700.000 SIT,
A3: konzervirano sadje in zelenjava v vre-

dnosti 1,120.000 SIT,
A4: zamrznjeno sadje, zelenjava in drugi

izdelki v vrednosti 810.000 SIT;
B) Meso in izdelki iz mesa:
B1: junetina, teletina, svinjina, kunčje

meso v vrednosti 3,700.000 SIT,
B2: perutninsko meso in izdelki iz perut-

nine v vrednosti 2,000.000 SIT,
B3: ribe, raki in mehkužci v vrednosti

160.000 SIT,
B4: mesni izdelki v vrednosti 1,300.000

SIT,
B5: jajca v vrednosti 310.000 SIT;
C) Mleko, mlečni izdelki in margarina

v vrednosti 3,700.000 SIT;
D) Mlevski izdelki:
D1: kruh in slaščičarski izdelki v vredno-

sti 1,500.000 SIT,
D2: moka, zdrob, testenine in sorodni

izdelki v vrednosti 520.000 SIT,
D3: zmrznjeni mlevski izdelki v vrednosti

660.000 SIT;
E) Olja v vrednosti 320.000 SIT;
F) Razno prehrambeno blago v vre-

dnosti 1,710.000 SIT;
G) Pijače in napitki v vrednosti

1,240.000 SIT;
H) Dietni izdelki v vrednosti 640.000

SIT.
Okvirne količine blaga po skupinah in

podskupinah so razvidne iz predračunov, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
22,690.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Dom starejših Hrastnik,
Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.000 SIT, na negotovinski na-
čin na žiro račun št. 52710-603-41292 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dom starejših Hrastnik, No-
vi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo z ozna-
ko javni razpis.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 11. 2000
ob 13. uri v Domu starejših Hrastnik, Novi
Log 4/A, 1430 Hrastnik, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil iz razpisne dokumentacije,

– zagotovitev 90% dobave artiklov po vr-
sti in količini iz skupine oziroma podskupine,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 23. 11. 2000; merilo za izbi-
ro najugodnejše ponudbe je najnižja ponud-
bena vrednost v skupini oziroma podskupini
ob upoštevanju najvišjega deleža pokritosti
artiklov po vrsti znotraj skupine oziroma pod-
skupine; dodatne informacije se lahko zahte-
vajo pisno na naslovu pod 1. točko.

10.
Dom starejših Hrastnik

Št. 385 Ob-37345
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot
sv. Antona 49, 5280 Idrija, faks
05/37-73-651.

2. a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no po skupinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki ter
ribe in morski sadeži: 21,400.000 SIT;

2. skupina: sadje, zelenjava ter njiho-
vi izdelki: 16,400.000 SIT;

3. skupina: mleko in mlečni izdelki ter
maščobe rastlinskega izvora: 9,900.000 SIT;

4. skupina: kruh, žita in mlevski izdel-
ki: 5,800.000 SIT;

5. skupina: sladkor, med, kavovine,
čaji, začimbe, pijače koncentrati in ostala
živila: 5,460.000 SIT.

c) Ocenjena vrednost naročila:
58,960.000 SIT.

č) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga oziroma skupine: ponudnik se lahko po-
teguje za naročilo najmanj 50% vrst blaga iz
posamezne skupine oziroma podskupine.

Proizvajalci se lahko potegujejo za naro-
čilo lastnih izdelkov ne glede na odstotek
vrst blaga iz podskupine.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave v času 12 mesecev od podpisa po-
godbe.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Psihiatrična bolnišnica Idri-
ja, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, pri Ana-
mariji Bajt, tel. 05/37-73-611, int. 223,
faks 05/37-73-651.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2000,
ob delavnikih med 8. in 11. uro.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o

plačilu razpisne dokumentacije in pooblasti-
lo za dvig razpisne dokumentacije.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen),
virmansko nakazilo na žiro račun
52020-603-30869 pri APP Idrija z naved-
bo davčne številke.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 11. 2000 do
10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Idri-
ja, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, pri Ana-
mariji Bajt, tel. 05/37-73-611, int. 223,
faks 05/37-73-651.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. skupina: 21. 11. 2000 ob 8. uri,
2. skupina: 21. 11. 2000 ob 10. uri,
3. skupina: 21. 11. 2000 ob 13. uri,
4. skupina: 22. 11. 2000 ob 8. uri,
5. skupina: 22. 11. 2000 ob 10. uri.

Odpiranje ponudb bo v Psihiatrični bol-
nišnici Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija, v
sejni sobi.

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

Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti fi-
nančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1% ponudbene vrednosti.

Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih; skladno z vzorcem pogodbe,
ki je priloga k razpisni dokumentaciji.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

Datum, do katerega ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 1. 2. 2001.

Merila za dodelitev naročila (teža in na-
čin uporabe meril – 21. člen ZJN):

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– popolnost ponudbe (izključitveni po-
goj),

– kakovost,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri naročniku in drugje,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni ponudbeni ce-

ni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu posreduje Kogoj Srečko, univ. dipl.
ekon., Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv.
Antona 49, 5280 Idrija, tel. 05/37-73-611,
int. 213, faks 05/37-73-651.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Ob-37415
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri

Zidanem mostu, Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, št. fak-
sa: 03/56-84-196.

2. a) Kraj dobave: Trubarjev dom upoko-
jencev Loka pri Zidanem Mostu 48, Loka
pri Zidanem mostu.

3. b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti in ocenjena vrednost:

– skupina A – živila in material za pre-
hrano

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago – 10,950.000 SIT,

– podskupina 2: sadje - zelenjava (sveže)
in drugi kmetijski pridelki – 6,500.000 SIT,

– podskupina 3: zelenjava, sadje in sla-
doledi (zamrznjeno) – 1,300.000 SIT,

– podskupina 4: kruh in pekovsko peci-
vo – 2,500.000 SIT,

– podskupina 5: zamrznjeno pecivo –
300.000 SIT,

– podskupina 6: sveže meso in drobovi-
na – 8,300.000 SIT,

– podskupina 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine – 3,700.000
SIT,

– podskupina 8: ribe – sveže, zamrznje-
ne – 200.000 SIT,

– podskupina 9: mesni izdelki –
2,800.000 SIT,

– podskupina 10: testenine 750.000 SIT,
– podskupina 11: jajca – 500.000 SIT,
– podskupina 12: mleko in mlečni izdel-

ki – 8,300.000 SIT.
– skupina B – čistila
– podskupina 1: pralna sredstva, toalet-

ne potrebščine, čistila, papirna konfekcija
4,350.000 SIT,

– podskupina 2: čistila splošno –
1,400.000 SIT,

– podskupina 3: pomivalna sredstva –
250.000 SIT,

– skupina C - kurilno olje –
15,500.000 SIT.

Kupec si pridržuje pravico do spremem-
be količin nabav posameznih vrst blaga, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: po sku-
pinah in podskupinah.

č) Ocenjena vrednost naročila:
67,600.000 SIT.

4. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

5. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sku-
pnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1. nad-
stropje – desno, 3000 Celje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23.10. 2000
do 10. 11. 2000, od ponedeljka do petka
od 7. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico nave-
dite svojo davčno številko).

V znesku je upoštevan DDV.
6. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 11. 2000 do 8. ure.
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b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu z označbo: “Ne odpiraj - jav-
ni razpis za dobavo blaga za potrebe“ Tru-
barjevega doma upokojencev Loka pri Zida-
nem Mostu in z navedbo številke objave jav-
nega razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21.11. 2000 ob 8.30 v sejni sobi Trubarje-
vega doma upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu 48.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, pravnimi in fizičnimi
osebami, ki jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji financiranja, ki jih mora-
jo izpolnjevati ponudniki za priznanje spo-
sobnosti (40. člen ZJN), dokazano s pre-
dložitvijo:

1. potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije (s.p. predložijo potrdi-
lo davčnega urada, da niso prenehali oprav-
ljati dejavnosti);

2. potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe) oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p. in
obratovalno dovoljenje po 4. členu ZGD;

3. potrdila DURS o opravljanju dejav-
nosti (za civilne osebe);

4. potrdila MP RS, da vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih;

5. dokazila, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost (potrdilo
sodišča);

6. potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 za
pravne osebe, podatkov zadnje bilance
stanja in uspeha (potrdi DURS) za civilne
osebe;

8. izjave, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. izjave, da lahko zagotovi vse
(100 %) razpisane vrste blaga posamezne
skupine oziroma podskupine za katero se
javlja na razpis;

10. izpolnjenega obrazca za referen-
ce (da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri
javne zavode, proračunske porabnike ali po-
djetja oziroma družbe) z dokazili (izjave kup-
cev ali fotokopije kupoprodajnih pogodb);

11. izjave, da sprejema 45 dnevni pla-
čilni rok;

12. izjave, da zagotavlja dostavo fco
Trubarjevemu domu upokojencev – razlo-
ženo;

13. izjave, da bo trimesečno dostav-
ljal cenike oziroma samo za sadje in zele-
njavo mesečno in zagotavljal fiksnost cen
za vse tri mesece oziroma za sadje in zele-
njavo za obdobje enega meseca (podro-
bnejši pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji);

14. izjave, da zagotavlja odzivni čas
24 ur;

15. izjave, da bo na zahtevo naročni-
ka predložil vzorec blaga z izjavo, da ima

organizirano službo za kontrolo kakovosti
izdelkov oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni zavod;

16. bančne garancije za resnost po-
nudbe v višini 10 % razpisane vrednosti po-
samezne skupine, za katero se javlja na raz-
pis, veljavne do 31. 12. 2000 ali bianco me-
nice z menično izjavo, če se ponudnik prijav-
lja na razpis za skupino oziroma podskupino,
katere vrednost je nižja od 25 mio SIT;

17. izjave banke, da bo dobil garanci-
jo za dobro izvedbo posla v višini 10 % po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval
ali bianco menico z menično izjavo za do-
bro izvedbo posla, če se ponudnik prijavlja
na razpis za skupino, katere vrednost je
nižja od 25 mio SIT;

18. izjave, da v primeru urgentnega
naročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino blaga.

Zahtevana potrdila in dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni računajoč od dneva
oddaje ponudbe.

V primeru, da ponudnik ponudi blago,
katerega ponudbena vrednost ne presega
25 mio SIT, se instrumenti zavarovanja za
izpolnitev obveznosti (bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v skla-
du z 10. členom zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000) in 4. členom navodila o vrstah fi-
nančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki za-
varujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
43/00) ne zahtevajo, temveč mora ponu-
dnik predložiti bianco menico z menično
izjavo za resnost ponudbe in bianco menico
z menično izjavo za dobro izvedbo posla.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb je najnižja končna cena v pove-
zavi s kvaliteto.

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

Ponudba mora veljati do 31.12. 2000.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši za dobavo blaga po sku-
pinah v skladu s 50. členom ZJN.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba: Olga Go-
lob, tel. št. 03/56-58-100.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo sa-
mo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naroč-
nika Trubarjev dom upokojencev.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Ob-37418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500,
faks 03/56-26-122.

2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

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

1. pisarniški material,

2. obrazci.
Dobavitelj mora nuditi 100 % blaga po

posamezni skupini.
c) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
1. pisarniški material - 4,300.000 SIT,
2. obrazci - 1,200.000 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 13. 11. 2000 od 10. do 12.
ure od ponedeljka do petka.

c) Znesek in način plačila razpisne doku-
mentacije: za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo ne-
gotovinsko) na ŽR 52700-603-40248 s pri-
pisom “za pisarniški material“.

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

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 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 sodni
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-
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ne, na katero se prijavlja; potrdilo ne sme
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, na katere se prijavlja;

– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco Splošna bolnišnica

Trbovlje, razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);

– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-
dročja javnega razpisa največ 3 delovne
dneve od dneva naročila;

– da bo štirimesečno dostavljal predra-
čune blaga;

– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga;

– da bo sprejel vse dodatne zahteve na-
ročnika glede pogojev kvalitete izdelkov.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

10., 11.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 2-124-2000 Ob-37455
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03-757-41-00 in
fax 03-757-41-10.

2. (a) Kraj dobave: Šolska 4, 3210 Slo-
venske Konjice.

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

 A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava v vrednosti

3,300.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti

6,000.000 SIT,
3. perutnina in perutninski izdelki v

vrednosti 2,000.000 SIT,
4. ribe in mehkužci v vrednosti

290.000 SIT,
5. splošno prehrambeno blago v vred-

nosti 6,000.000 SIT,
6. jajca v vrednosti 500.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo in mehko

sveže pecivo v vrednosti 2,000.000 SIT,
8. mleko v vrednosti 1,800.000 SIT,
9. mlečni izdelki v vrednosti

1,600.000 SIT,
10. zmrznjena zelenjava v vrednosti

450.000 SIT;
B) čistila:

1. pralna sredstva v vrednosti
1,100.000 SIT,

2. pomivalna sredstva v vrednosti
540.000 SIT,

3. ostala čistila in sredstva za dnev-
no rabo v osebni higieni v vrednosti
680.000 SIT,

4. papirna galanterija v vrednosti
720.000 SIT,

5. nega in vzdrževanje tal v vrednosti
350.000 SIT;

C) kurilno olje v vrednost 10,000.000
SIT.

Ponudnik lahko odda ponudbo za eno
ali več skupin oziroma podskupin.

 (c) Ocenjena vrednost naročila:
37,330.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti: Lambrechtov
dom, Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice,
tajništvo.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 11. 2000 do
15. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na negotovinski
način na ŽR: 50720-603-34004, ali v go-
tovini na blagajni na sedežu naročnika. DDV
je vštet v ceno, račun boste prejeli ob dvigu
razpisne dokumentacije.

5. 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 pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 11. 2000 ob 13. uri, v Lambrechtovem
domu v Slovenske Konjicah.

7. 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 tega razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa potrebna dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZNJ):

– ponudnik mora izpolnjevati vse pogo-
je, katere zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti, v okviru predmeta javnega naroči-
la, da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poravnane dav-
ke in prispevke, določene z zakonom, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– zagotoviti mora dobavo vseh artiklov
po vrsti in količini iz posamezne skupine
oziroma podskupine,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 20. 11. 2000; merilo za
izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja kon-
čna cena; dodatne informacije se lahko za-
htevajo na naslovu pod 1. točko.

Lambrechtov dom

Št. 211/2000 Ob-37461
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Vele-
nje, tel. 03/5865-569, 5865-571, faks
03/5863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvjalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, Velenje.

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

a) sredstva za strojno pomivanje in či-
ščenje posode: 500.000 SIT,

b) sredstva za ročno pomivanje posode:
200.000 SIT,

c) univerzalna sredstva za čiščenje vo-
doodpornih površin: 1,300.000 SIT,

d) specialna sredstva za čiščenje:
280.000 SIT,

e) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 500.000 SIT,

f) sredstva za strojno pranje perila:
580.000 SIT,

g) papirna konfekcija: 3,160.000 SIT,
h) premazi in odstranjevalci premazov za

vinas: 400.000 SIT,
i) druga čistilna sredstva in pripomočki

za čiščenje: 1,519.600 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

8,439.600 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, Velenje, računovodstvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52800-603-38120 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika med 6. in 10. uro.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, kontaktna oseba je Mar-
ta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 11. 2000 ob 10.30
v Vrtcu Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje, v
sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, kom-
pleksnost ponudbe, dosedanje izkušnje, re-
ference na področju predmeta javnega raz-
pisa; posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-
nudnik.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 11. 12. 2000, dodatne in-
formacije se lahko zahtevajo pisno na na-
slovu pod 1. točko.

10.
Vrtec Velenje

Št. 211/2000 Ob-37462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Vele-
nje, tel. 03/5865-569, 5865-571, faks
03/5863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvjalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehrano.

a) kruh: 2,300.000 SIT,
b) pekovsko pecivo: 2,798.000 SIT,
c) mlevski izdelki: 500.000 SIT,
d) testenine: 662.000 SIT,
e) mleko in mlečni izdelki: 7,500.000

SIT,
f) sadje: 8,000.000 SIT,
g) zelenjava: 5,000.000 SIT,
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h) meso: 10,700.000 SIT,
i) mesni izdelki: 3,000.000 SIT,
j) jajca: 1,000.000 SIT,
k) sokovi in sirupi: 400.000 SIT,
l) suho sadje in zelenjava: 600.000 IST,
m) olje in maščobna živila: 840.000 SIT,
n) konzervirano sadje: 1,500.000 SIT,
o) konzervirana zelenjava: 1,200.000 SIT,
p) splošno prehrambeno blago:

2,900.000 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

48,900.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, Velenje, računovodstvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52800-603-38120 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika med 6. in 10. uro.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, kontaktna oseba je Mar-
ta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 11. 2000 ob 10.30
v sejni sobi Vrtca Velenje, Kraigherjeva 1,
Velenje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, kompleksnost
ponudbe, dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa, posebne
ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 11. 12. 2000, dodatne in-
formacije se lahko zahtevajo pisno na na-
slovu pod 1. točko.

10.
Vrtec Velenje

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 179/2000 Ob-37365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 03/544-11-33, faks 03/548-
57-01.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: gradbeno-obrtniška in in-
štalacijska vzdrževalna dela.

Ocenjena vrednost naročila je
100,000.000 SIT oziroma po segmentih:

– gradbeno-obrtniška dela: 53,000.000
SIT,

– elektro inštalacije: 12,000.000 SIT,
– strojne inštalacije: 35,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-

lje, Oblakova 5, Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva od
Službe za investicije, preskrbo in vzdrževa-
nje Splošne bolnišnice Celje, Oblakova 5,
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 13. 11. 2000
do 12. ure, in sicer od ponedeljka do pet-
ka, med 8. in 12. uro, po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu 03/548-57-01 in pre-
dložiti dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR št.
50700-603-31871.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 24. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti na naslov, naveden pod 5.(a)
točko.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi ki-
rurgije Splošne bolnišnice Celje, Oblakova
5, Celje, dne 24. 11. 2000 ob 10. uri.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika je po-
godba.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– za posamezna naročila mora ponudnik
ponuditi celovitost ponudbe po vseh posa-
meznih segmentih I., II. in III., ki so potrebni
za izvedbo posameznega naročila in mora
imeti možnost izvedbe vsaj 50% del tega
naročila z lastnimi kapacitetami,

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost in

– drugi pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik se lahko prijavi na vse tri
segmente hkrati, na posamezni segment
ali na poljubna dva segmenta. Javni razpis
temelji na 50. členu zakona o javnih naro-
čilih.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

Splošna bolnišnica Celje

Javni razpisi

Popravek

Št. 403-067/2000  Ob-37413
V Javnem razpisu za dodeljevanje sred-

stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Ob-
čini Ajdovščina za leto 2000, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 84, z dne 22. 9.
2000, Ob-35667, se v »e« in »f« odstavku
III. točke javnega razpisa popravi datum, po
katerem mora biti opravljen nakup oziroma
sklenjena prodajna pogodba tako, da se
pravilno glasi 21. 9. 1999.

Občina Ajdovščina

Popravek

Ob-37548
V javnem razpisu za uporabo sredstev

fundacije za financiranje športnih organiza-
cij v Republiki Sloveniji v letu 2001, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 13.
10. 2000, Ob-36719, se peti odstavek toč-
ke 2.3.3. pravilno glasi:

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 2001.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Razpis
Delegacija Evropske komisije v

Sloveniji razpisuje programa finančne
pomoči

Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
razpisuje programa finančne pomoči, s ka-
terima želi vzpodbuditi izvedbo projektov na
področjih, ki so v Pristopnem partnerstvu za
Slovenijo zapisana kot prioritetna, in sicer
programa Phare – Program malih projektov
(PMP) in program Phare –Access.

Phare – Program malih projektov (PMP)
PMP bo finančno podprl tiste projekte, ki

si bodo za cilj zadali dvig zavesti in poznava-
nja procesa evropske integracije, procesa
vključevanja v EU in ki bodo povečali pozna-
vanje Evropske unije v Sloveniji. K programu
se lahko prijavijo dobro uveljavljene sloven-
ske nevladne in neprofitne organizacije. Pre-
dlagani projekti se morajo dotikati prioritet-
nih področij pristopanja Slovenije k Evropski
uniji, npr. promocije prilagajanja zakonoda-
je, učinkovitega izvajanja evropskega prav-
nega reda in dviga poznavanja politik EU.

Projekti PMP naj pokrivajo naslednja po-
dročja:

– notranji trg,
– pravosodje in notranje zadeve,
– kmetijstvo in razvoj podeželja,
– regionalna politika,
– Evropska denarna unija in
– socialna politika in zaposlovanje.
K razpisu so vabljeni tudi projekti z drugih

področij, ki so povezana s članstvom Slove-
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nije v EU. Dejavnosti, ki jih lahko prijavite,
vključujejo konference, seminarje, kampanje,
srečanja strokovnjakov in javne prireditve.
PMP bo pokril stroške, nujne za izvedbo zgo-
raj omenjenih dejavnosti, ki so nastali v času
trajanja projekta in so pokriti z dokumentaci-
jo, katero se da pregledati. Program bo po-
kril: stroške sodelujočih pri projektu, poto-
valne stroške, stroške, povezane z izobraže-
vanjem in usposabljanjem, seminarji, publi-
kacijami in poročili ter stroške pisarniškega
materiala in administracije.

Višina finančne dotacije bo med 10.000
in 50.000 evrov in bo pokrila največ petde-
set odstotkov stroškov. Rok za prijavo je
10. november 2000.

Program Phare – Access
Cilj programa Phare – Access –začel se

bo 18. oktobra 2000 – je izboljšanje vode-
nja in delovanja nevladnih (NVO) ter nepro-
fitnih (NPO) organizacij. Nanaša se na de-
javnosti, povezane s prevzemanjem in izva-
janjem evropskega pravnega reda (aquis
communautaire) na področju varovanja oko-
lja in socialno-ekonomskega razvoja. Pro-
gram bo podpiral tudi dejavnosti na social-
nem področju, usmerjene k vključevanju v
družbo (podpora marginaliziranim skupi-
nam, manjšinam, starejšim, brezdomcem,
zlorabljenim otrokom ter otrokom brez do-
ma, nepismenim, brezposelnim, žrtvam od-
visnosti, bolnikom z aidsom itn.).

Sredstva so namenjena dvojim projek-
tom – makro in mikro – ter pospeševanju
povezovanja s tujimi nevladnimi in neprofit-
nimi organizacijami:

Makro projekti:
· Vrednost do 100.000 evrov;
· Najmanj dva partnerja iz različnih držav,

prosilec je slovenska organizacija;
· 90% sofinanciranje, če so vsi partnerji iz

držav kandidatk, 80% če je en partner iz EU;
· Trajanje: 6–18 mesecev;
· Rok za prijavo: 15. december 2000 do

12. ure;

Mikro projekti:
· Vrednost do 50.000 evrov;
· Partnerji niso potrebni;
· 80% sofinanciranje;
· Trajanje: 6 -12 mesecev;
· Rok za prijavo: 1. december 2000 do

12.

Pospeševanje povezovanja: 
· Omogoča udeležbo pri mednarodnih

dejavnostih, na srečanjih in konferencah, ki
jih organizirajo NVO/NPO v državah člani-
cah EU ter drugih državah kandidatkah;

· Rok za prijavo je odprt do 30. marca
2001.

Prošnje se bodo obravnavale po vrsti,
kot bodo prihajale.

Kako se prijaviti: navodila za prijavo in
prijavnice so na voljo na domači strani Dele-
gacije Evropske komisije v Sloveniji:
www.evropska-unija.si.

Dokumentacija za program PMP je na
voljo od 4. oktobra naprej, za program Ac-
cess od 18. oktobra 2000 naprej.

Dokumentacija je na voljo tudi v Centru
Evropa, informacijskem centru Delegacije
Evropske komisije v Sloveniji, Dalmatinova
4, Ljubljana.

Informativni sestanki bodo potekali v
Centru Evropa (glej zgornji naslov), in sicer
18. in 25. oktobra ob 17. uri (za PMP in
Access) ter 2. in 16. novembra ob 16. uri
(za Access).

V Mariboru bo informativni sestanek po-
tekal 23. oktobra 2000 ob 16. uri v prosto-
rih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
Maribor.

Dodatne informacije:
Delegacija Evropske komisije v Sloveni-

ji, Mojca Krisper (za Access), Niklas Reuter
(za PMP), Trg republike 3/XI, 1000 Ljublja-
na, tel.: 01/425-13-03, fax 01/425-20-85,
e-pošta: mojca.krisper@delsvn.cec.eu.int
niklas.reuter@delsvn.cec.eu.int

Delegacija Evropske komisije v
Sloveniji

Ob-37294
V skladu z zakonom o Slovenski razvojni

družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Ur. l. RS, št. 39/97, 68/97) in zakonom o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnin na podlagi zakona o lastninskem preo-
blikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96) ter na podlagi sklepa uprave SRD,
d.d., z dne 11. 10. 2000, objavlja Sloven-
ska razvojna družba, d.d. (SRD), Dunajska
160, Ljubljana,

javni razpis
razvojnega projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je dodeljevanje posojil SRD v sku-
pnem znesku 500 mio SIT za :

– prenos raziskovalno razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– ustanavljanje gospodarskih družb na
osnovi novih lastnih proizvodov in tehnologij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo maj-

hna in srednje velika podjetja in samostojni
podjetniki – posamezniki, ustanovljeni po za-
konu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99), ki bodo ustrezali raz-
pisnim pogojem. Kadar sodelujejo pri jav-
nem razpisu samostojni podjetniki, je sklep o
odobritvi financiranja sprejet pod odložnim
pogojem, da bo prosilec najkasneje v šestih
mesecih po odobritvi ustanovil gospodarsko
družbo v eni izmed pravno veljavnih oblik.

2. Projekti morajo biti povezani z novite-
to, ki je rezultat domačega razvojno razisko-
valnega dela oziroma inventivnosti.

3. Rezultat realizacije projekta mora biti
povečanje donosnosti kapitala za vsaj 3%,
realno povečanje prihodkov iz prodaje za
vsaj 10%, povečanje dobička za vsaj 10% in
povečanje bruto dodane vrednosti na zapo-
slenega za vsaj 20%, v dveh letih po odobri-
tvi sredstev SRD.

4. V projektu opredeljeni čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ne sme biti
daljši od 12 mesecev.

5. Projekti morajo biti ekološko ne-
sporni.

III. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
S posojilom, pridobljenim na tem razpi-

su, je mogoče kriti do 75% vrednosti pre-
dračunskih sredstev posameznega projek-
ta. Predračunska sredstva projekta se lah-
ko nanašajo le na sredstva, potrebna za
realizacijo projekta od prijave dalje.

Finančni pogoji za sredstva SRD
1. Posamično posojilo lahko znaša naj-

manj 10 oziroma največ 100 milijonov SIT.
3. Doba za odplačilo posojila znaša do 5

let, pri čemer lahko traja moratorij na odpla-
čevanje glavnice do enega leta od dneva
uveljavitve posojilne pogodbe.

4. Letna obrestna mera za posojila je
določena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM + 1,5%.

5. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške v skladu z
veljavno tarifo za dolgoročne kredite.

IV. Zavarovanja
Za zavarovanje posojila je posojilojema-

lec dolžan zagotoviti poleg akceptnih nalo-
gov in menic tudi enega ali več naslednjih
instrumentov zavarovanja:

– bančno garancijo,
– vpis hipoteke na nepremičninah,
– zastavo premičnega premoženja ozi-

roma deležev družb,
– druge primerne dogovorjene instru-

mente zavarovanja.
V. Merila za izbor
A) Pri izboru bo razpisna komisija pre-

dnostno izbirala med projekti, ki:
– zagotavljajo večjo zanesljivost dosega-

nja pogojev iz točke II.3,
– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-

nja vloženih sredstev,
– izkazujejo večjo stopnjo inovativnosti

in uvajajo zahtevnejše tehnologije v gospo-
darsko izkoriščanje,

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– vključujejo učinkovito sodelovanje z
razvojno raziskovalnimi organizacijami v Slo-
veniji in tujini,

– vključujejo mednarodni prenos tehno-
logij v evropskem prostoru prek evropske-
ga projekta IRC Slovenija.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec R7/00-1),
b) opis razvojnega projekta (navodilo

R7/00-2),
c) predstavitev družbe, nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec R7/00-3),
d) poslovni načrt družbe, z vključenim

razvojnim projektom (navodilo R7/00-4).
2. Kadar gre za ustanavljanje novih go-

spodarskih družb na osnovi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz točke 1.a, b. in
c. tega poglavja, podatki iz točke 1.d. po-
glavja pa se smiselno nanašajo na družbo,
ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Samostojni podjetnik – posameznik,
ki poda vlogo, mora pridobiti status pravne
osebe najkasneje v šestih mesecih od spre-
jetega sklepa o odobritvi ene od oblik finan-
ciranja.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo,

navodila za pripravo gradiv z zahtevano vse-
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bino, določeno z razpisnimi pogoji in vse
potrebne informacije v zvezi s tem na sede-
žu Slovenske razvojne družbe, Dunajska
160, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 15.
uro, pri Barbari Waschl, tel. 589-48-68, ter
na spletni strani www.srd.si.

2. Razpis je odprt do 15. 12. 2000.
3. Vlogo in eno kopijo vloge je treba

oddati priporočeno ali osebno na sedežu
SRD v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis R7/00”.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija bo sprejemala pri-

jave od objave tega razpisa.
2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen

s pravilnikom Slovenske razvojne družbe o
izvajanju javnih razpisov razvojnega projek-
tnega financiranja (Ur. l RS, št. 41/98).

3. Dodelitev sredstev je pogojena s so-
glasjem Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi.

4. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dneh po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je 15
dni po sprejemu sklepa.

IX. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba si pridržu-

je pravico ne izbrati nobenega projekta, če
ne bo primernih vlog in če ne bo izdano
soglasje Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi.

2. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana, Barbara Was-
chl, tel. 589-48-68.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana,

Št. 012-1/00-112 Ob-37210
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
42/94 – odločba US in 41/99) ter 3. in 5.
člena pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97
in 57/99), 6. člena odloka o organizaciji in
uveljavljanju pravice do pomoči družini na
domu v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 52/98
in 68/99) ter v skladu s sklepom Občinske-
ga sveta občine Kočevje št. 573-1/00-152
z dne 17. 4. 2000 Občina Kočevje objavlja

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

pomoči družini na domu v Občini
Kočevje

1. Koncedent: Občina Kočevje.
2. Predmet koncesije: pomoč družini na

domu.
Opis storitve: gospodinjska pomoč, po-

moč pri vzdrževanju osebne higiene in po-
moč pri ohranjanju stikov.

Neposredno izvajanje storitve na upravi-
čenca traja povprečno do 4. ure dnevno
oziroma do 20 ur tedensko (6. člen pravilni-
ka o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95,
2/98 in 19/99).

3. Obseg storitve: storitev se prilagodi po-
trebam posameznega upravičenca in obsega:

– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Krajevno območje, za katerega se raz-

pisuje koncesija za izvajanje določene stori-
tve: območje Občine Kočevje.

5. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija: so upravičenci, ki so na-
vedeni v 6. členu pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99).

6. Začetek in čas trajanja: koncesija se
bo začela izvajati s prvim dnem naslednjega
meseca po podpisu koncesijske pogodbe.

Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.

7. Viri financiranja storitev: občinski pro-
račun in prispevki uporabnikov storitev.

Do uveljavitve republiške uredbe o opro-
stitvah za plačevanje socialnovarstvenih sto-
ritev se uporabljajo določila sprejetega odlo-
ka o organizaciji in uveljavljanju pravice do
pomoči družini na domu v Občini Kočevje.

8. Način plačila za opravljene storitve:
način plačila se uredi s koncesijsko pogod-
bo. Koncedent bo za opravljene storitve za-
gotovil plačilo na podlagi mesečne fakture,
ki jo bo koncesionar izstavil do 5. v mesecu
za pretekli mesec. Plačilo bo izvršeno v ro-
ku 30 dni od prejema računa.

Ceno storitve določi koncesionar v skla-
du s pravilnikom o metodologiji za oblikova-
nje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l.
RS, št.10/94, 22/94, 82/94 in 37/95) in
v soglasju s koncedentom. Ob vsaki spre-
membi cen koncesionar obvesti konceden-
ta. Šteje se, da je cena potrjena, če konce-
dent v roku 15 dni ne ugovarja.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki opravljajo storitev po-
moči na domu.

Koncesionar je lahko pravna oseba vpi-
sana v sodni ali drug ustrezen register in
zasebnik vpisan v register zasebnikov pri Mi-
nistrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Pravna oseba mora izpolnjevati pogoj, ki
ga predpisuje 60. člen, fizična oseba pa
pogoj, ki ga določata 65. in 66. člen zako-
na o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
52/94 in 41/99).

Koncesionar mora za opravljanje razpisa-
ne dejavnosti izpolnjevati kadrovski pogoj,
kot ga določa pravilnik o standardih in nor-
mativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 52/95, 2/98 in 19/99). Koncesionar
mora dokazati, da bo na dan sklenitve kon-
cesijske pogodbe zaposloval zadostno števi-
lo strokovnih delavcev in strokovnih sodelav-
cev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 69., 70.
in 72. člena zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92, 52/94 in 41/99).

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati minimalni tehnič-
ni pogoj, za izvajanje storitev pomoči na
domu kot to določa pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih za izvajanje storitev insti-
tucionalnega varstva starejših oseb, pomo-
či na domu in socialnega servisa (Ur. l. RS,
št. 6/99).

Koncesionar mora imeti izdelan podroben
program dela za izvajanje storitve, ki je pred-
met koncesije, iz katerega bo razvidno, da
lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitve.

10. Vrsta dokazil, ki jih mora predložiti
ponudnik:

– prijavo,
– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-

ga organa o registraciji,
– priglasitveni list pristojne uprave za jav-

ne prihodke,

– organizacijsko shemo prijavitelja s pri-
kazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi,

– spisek strokovnih referenc izvajalcev s
področja razpisane koncesije,

– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje, za katero je razpisana koncesija,

– dokazila o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor,

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti,

– uporabno dovoljenje po zakonu o gra-
ditvi objektov,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve in metode dela,

– strukturo in izračun cene po posamez-
nih elementih.

Če je ponudnik fizična ali pravna oseba,
ki je skladno s tretjim odstavkom 41.b člena
zakona o socialnem varstvu pridobila dovo-
ljenje za delo, lahko namesto dokazil iz dru-
ge in tretje alinee predloži odločbo o dovo-
ljenju za delo.

Če ponudnik še nima dokazil iz devete
alinee, predloži do predpisanega roka vlo-
go za pridobitev zahtevanega dokazila, ki jo
je vložil pri pristojnem organu.

11. Rok za prijavo na natečaj: 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Prijave na natečaj je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, s pripisom –
Prijava za koncesijo pomoč družini na domu
– Ne odpiraj!

12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– reference o dosedanjem delu s popu-

lacijo, kateri je namenjena storitev,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja storitve z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,

– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom,

– v primeru enakovrednih ponudb bodo
imeli prednost kandidati s sedežem v Obči-
ni Kočevje, če zaposlujejo domač kader.

13. Rok za izbiro med ponudbami: v 30
dneh po poteku roka za oddajo ponudb.

14. O izbiri koncesionarja bo odločil pri-
stojni upravni organ Občine Kočevje z
odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 30
dneh po prejemu poročila komisije za odpi-
ranje ponudb.

V roku 30 dni po vročitvi odločbe vsem
ponudnikom, bo Občinska uprava občine
Kočevje izbranemu koncesionarju posredo-
vala predlog pogodbe o koncesiji.

15. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Občini Kočevje, Oddelek za dru-
žbene dejavnosti pri Nadi Volf, tel. 855-468.

Občina Kočevje

Št. 745 Ob-37283
Občina Kobilje objavlja na podlagi 6. čle-

na odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Kobilje (Ur. l. RS, št. 5/97), odloka
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno
javno službo za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l.
RS, št. 5/97) in v zvezi z 20. členom statuta
Občine Kobilje (Ur. l. RS, št. 94/99)
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javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in

čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na

območju Občine Kobilje
1. Koncendent: Občina Kobilje, Kobilje

35, 9227 Kobilje, tel. 579-92-20.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne

lokalne javne službe za pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
in vodenja katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Kobilje – razpisna koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje se sklepa za dobo petih let, z mož-
nostjo odvzema v primeru kršitve koncesij-
ske pogodbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba, ki izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

– da predloži dokazila o finančni sposo-
bnosti,

– rok za pričetek dejavnosti,
– da je ustrezno opremljen za izvajanje

koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih ka-

drov za učinkovito opravljanje službe,
– da dokaže strokovno in kadrovsko

usposobljenost za vzpostavitev in vodenja
katastra emisij malih in srednjih komunalnih
naprav,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzro-
či tretji osebi, državi ali lokalni skupnosti,

– da poda pisno izjavo, da v primeru, da
bi izbran, sprejel vse obveznosti iz koncesij-
skega akta.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke,
– predlog cene za opravljanje storitev

oziroma opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke

tega razpisa,
– cena,
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti koncesio-

narja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov koncedenta z oznako »ne odpiraj –
dimnikarstvo«.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pri-
spele najkasneje trideseti dan po objavi, do
12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo teden
dni po izteku roka za zbiranje ponudb ob
11. uri, v prostorih Občinske uprave občine
Kobilje.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponu-
dniki obveščeni najkasneje v 15 dneh po
sprejemu sklepa o izbiri koncesionarja na
občinskem svetu.

12. Z izbranim koncesionarjem se po
pravnomočnosti odločbe o izbiri sklene kon-
cesijska pogodba.

Občina Kobilje

Št. 14000-2/00 Ob-37519
Na podlagi 44. in 47. člena zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 1/99 in 41/99 ter odločb
Ustavnega sodišča RS), 5. člena pravilnika
o koncesijah na področju socialnega var-
stva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99),
sklepa o razpisu javnega natečaja za podeli-
tev koncesije za opravljanje storitev pomoči
na domu št. 14000-2/00 z dne 4. 10. 2000
in 34. člena statuta Občine Grosuplje (Ura-
dni list RS, št. 42/99) objavlja župan Obči-
ne Grosuplje

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitev pomoči na domu
1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije: opravljanje stori-

tev pomoči na domu.
Opis storitve: storitve pomoči na domu

se lahko izvajajo v skladu s pogoji, ki jih
predpisuje pravilnik o standardih in normati-
vih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95 in 2/98, 19/99 in 28/99).

3. Obseg storitve: razpisuje se koncesi-
ja za nudenje storitev pomoči na domu upo-
rabnikom v skladu s sklepom št.
14000-2/00 z dne 4. 10. 2000.

4. Krajevno območje, za katerega se raz-
pisuje koncesija: Občina Grosuplje.

5. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija: uporabniki storitev pomo-
či na domu so osebe, navedene v točki 1b
6. člena pravilnika o standardih in normati-
vih socialnovarstvenih storitev.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: za-
četek koncesije je 1. 1. 2001. Koncesija
se podeljuje za dobo petih let.

7. Viri financiranja storitev: proračun Ob-
čine Grosuplje in uporabniki storitev.

Za tisti del, za katerega so plačniki upravi-
čenci sami, so lahko oproščeni plačila stori-
tve v skladu s tretjim odstavkom 100. člena
zakona o socialnem varstvu. Do uveljavitve
uredbe o oprostitvah za plačevanje socialno-
varstvenih storitev se uporabljajo materialno-
pravna določila samoupravnega sporazuma
o uresničevanju socialnovarstvenih pravic
(Uradni list SRS, št. 26/84 in 14/89).

8. Način plačila za opravljene storitve: na-
čin plačila opravljenih storitev se uredi s kon-
cesijsko pogodbo na enak način kot to velja
za plačilo storitev, ki jih opravljajo javni zavodi.

Cene storitev določi koncesionar v so-
glasju z Občino Grosuplje in v skladu s pra-
vilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar: na natečaj se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki opravljajo vse storitve, ki
so predmet koncesije.

Koncesionarji so lahko pravne osebe,
vpisane v sodni ali drug ustrezen register in

zasebniki, vpisani v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve.

Pravne osebe morajo izpolnjevati pogo-
je, ki jih predpisuje 60.člen, fizične osebe
pa pogoje, ki jih predpisujeta 65. in 66.
člen zakona socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99 in
41/99 ter odločb Ustavnega sodišča RS).

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati kadrovske po-
goje, ki jih določata zakon o socialnem var-
stvu in pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99).

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati tehnične pogo-
je v skladu z veljavno zakonodajo (uporabno
dovoljenje).

Koncesionar mora predložiti izdelan po-
droben program dela izvajanja storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno,
da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje sto-
ritve. Storitve morajo biti finančno ovredno-
tene.

10. Vrste dokazil, ki jih mora predložiti
koncesionar:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji,

– priglasitveni list pristojne davčne upra-
ve ali drug izkaz o ponudnikovem finančnem
stanju – BON obrazec

– davčno številko,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po standardni klasifikaciji dejavnosti,
– odločbo ministra o izpolnjevanju mini-

malnih tehničnih, kadrovskih in drugih po-
gojev za delo ali:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
strokovne delavce in strokovne sodelavce v
skladu s 56., 69. in 70. členom zakona o
socialnem varstvu, ki bodo izvajali storitve,
ki so predmet koncesije,

– dokazila o lastništvu prostorov z
zemljiškoknjižnim izpiskom (in katastrskim
načrtom) oziroma dokazila o najemu ustrez-
nih prostorov (uporabno dovoljenje),

– dokazila o razpolaganju s potrebno
opremo za opravljanje storitve, ki je pred-
met koncesije,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve, število uporabnikov, metode dela,

– potrdila, s katerimi bo dokazoval refe-
rence za opravljanje storitve,

– predlagani izračun cene storitev.
11. Rok za prijavo na natečaj: Prijave na

natečaj je potrebno poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska
2, 1290 Grosuplje s pripisom: »Prijava za
koncesijo – ne odpiraj« najkasneje do
31. 10. 2000.

12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– potrebe po zagotavljanju storitve na do-

ločenem teritorialnem območju,
– reference o dosedanjem delu s popu-

lacijo, ki ji je namenjena storitev,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja storitev z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela,

– število uporabnikov storitve,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,

ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– cena.
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13. Rok za izbiro med ponudbami je 30.
11. 2000.

14. O izbiri koncesionarja bo odločil žu-
pan z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v
15 dneh po prejemu poročila komisije. V
roku 15 dni po vročitvi odločbe vsem ponu-
dnikom bo izbranemu koncesionarju pre-
dložen predlog pogodbe o koncesiji.

15. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dobijo pri tel. 78-61-211.

Občina Grosuplje

Št. 032-08-1/007 Ob-37211
Občina Prevalje na podlagi 10. člena

zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih
bo v letu 2001 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje špor-
tnih dejavnosti, registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti, s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo fi-
nancirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (Zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence,

d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole),

e) programi kakovostnega športa,
f) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
g) drugi za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sede-
žu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje.

6. Rok za prijavo na razpis je 30. 11.
2000.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinsekga proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane po-
godbe v desetih dneh po sprejetju proračuna.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje s
pripisom “Javni razpis – šport”.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Prevalje, pri Stanki Vauh,
tel. 02/82-46-117.

Občina Prevalje

Št. 65000/008/00 Ob-37212
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2001

1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih

otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami,
– programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– tekmovanja otrok in mladine v sistemu
šolskih tekmovanj,

– počitniški programi otrok in mladine.
1.2. Športno-rekreativna dejavnost odra-

slih
1.3. Programi kakovostnega in vrhun-

skega športa
1.4. Šport invalidov
1.5. Izobraževanje, strokovno usposab-

ljanje in štipendiranje strokovnih kadrov
1.6. Športne prireditve
1.7. Drugi za šport pomembni programi
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne

osebe javnega in zasebnega prava in zase-
bniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotav-

ljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje, in ki vključujejo večje število udele-
žencev v posamezne programe.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

3. Vsebina vloge:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje

športnih programov (obrazec MOSG),
– podatke o članstvu (obrazec MOSG),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija

odločbe o registraciji od pristojnega uprav-
nega organa in fotokopija obvestila Stati-
stičnega urada RS o identifikaciji in razvrsti-
tvi po dejavnosti),

– zaključni račun za preteklo leto (1999)
potrjen s strani Agencije za plačilni promet,

– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2001,

– poročilo o porabi sredstev iz razpisa
za sofinanciranje programov na področju
športa v letu 2000 (če ste bili prejemnik
sredstev),

– izjavo odgovorne osebe, da so nave-
deni podatki v prijavi točni.

4. Rok in način prijave: vloge s predpisa-
no dokumentacijo, s pripisom “Javni razpis
na področju športa 2001”, morajo kandida-
ti poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ul. 5, do 30. novembra.
2000.

5. Postopek obravnave vlog: izbrane pro-
grame bomo ovrednotili na podlagi pravilni-
ka za vrednotenje športnih programov in ob-
jektov v Mestni občini Slovenj Gradec.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vlo-
ge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge pa bodo imeli na voljo dodatni pet-
dnevni rok. Kolikor kandidat v določenem
roku ne dopolni vloge bo le-ta zavržena.

Upravičenci bodo o vrednotenju vlog in
dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v
tridesetih dneh po sprejemu proračuna Me-
stne občine Slovenj Gradec.

Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v Pi-
sarni za šport Mestne občine Slovenj Gra-
dec, ali na spletni strani http://www.me-
sto-sg.si/mains/novice.htm, informacije v
zvezi z razpisom pa dobijo na tel.
02/88-12-141.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-37382
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 2. člena pravil-
nika o načinu vrednotenja športnih progra-
mov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
54/99) Občina Trebnje (v nadaljnjem bese-
dilu: Občina) objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov na področju športa v letu
2001

Pravico do prijave na javni razpis za sofi-
nanciranje športnih programov imajo špor-
tna in ostala društva, šole, VVZ in podjetja,
ki v svojih programih izvajajo športne aktiv-
nosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) da izvajajo program javnega interesa
– nacionalni program športa v RS,

b) da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno najmanj 20 aktivnih – stalnih
članov po skupini,

c) da imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za izvajanje programa športa,

d) da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,

e) da so izpolnili obveznosti iz pogodbe
za leto 2000.

I. Zbiramo prijave za sofinanciranje pro-
gramov na področju športa, in sicer za na-
slednje vsebine:

1. Šport otrok, mladine in študentov,
– športni program Zlati sonček,
– program “Naučimo se plavati,”
– šolska športna tekmovanja,
– programi redne vadbe,
– programi otrok in mladine s pose-

bnimi potrebami.
2. Vrhunski in tekmovalni šport
 Vrhunski posamezniki

 – program cicibanov, mlajših in sta-
rejših dečkov in deklic,

 – program mladinskega in zveznega
razreda, perspektivnih športnikov in športni-
kov mednarodnega in svetovnega razreda.

 Vrhunske ekipe
 – programe ekip, ki tekmujejo v dr-

žavnih ligah.
 Tekmovalni šport

 – programe skupin v športnih druš-
tvih, ki redno vadijo in se udeležujejo tek-
movanj na nižjih nivojih.

 3. Športno rekreacijo
 – programe za izvajanje športne rekrea-

cije v športnih društvih,
 – rekreativna tekmovanja na ravni obči-

ne ali več občin.
4. Šport invalidov in upokojencev

– program športa invalidov in upoko-
jencev.
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5. Promocijska dejavnost
– vrhunske športne prireditve,
– organizacija medruštvenih tekmovanj.

6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
– proglasitev špornika leta,
– priznanja športnim delavcem.

7. Strokovno izpopolnjevanje
– sofinanciranje programov stroškov šolanja strokovnih ka-

drov,
– financiranje dogovorjenih študijskih programov študentov

Fakultete za šport.
Okvirna vrednost programov športa za leto 2001 je 16,000.000

SIT.
II. Razpisna dokumentacija je na voljo po objavi razpisa. Prevza-

mete jo lahko na Oddelku za družbene dejavnosti, Občina Trebnje,
Goliev trg 5.

III. Merila za vrednotenje programov športa.
1. Športni program » Zlati sonček«:
Iz občinskega proračuna se sofinancira: koordinacijo in organi-

zacijo izvajanja programov,
– stroške za najemnino objekta (bazen),
– strokovni kader,
– knjižice in priznanja.

2. Športni program »Naučimo se plavati«:
Izvedba programa je vezana na naslednje stroške:

– strošek bazena,
– strokovni kader,
– organizacija in koordinacija,
– priznanja.

3. Šolska športna tekmovanja
Iz občinskega proračuna se sofinancira:

– organizacijske stroške za občinska, medobčinska in po-
dročna tekmovanja,

– objekt za tekmovanje,
– sodnike,
– priznanja,
– prevoz.

4. Programi redne vadbe
Sofinancira se:

– strokovni kader za 40-urne programe za otroke do 7 let,
– strokovni kader za 80-urne programe za otroke in mladino

od 7 do 15 let,
– vadbeno skupino do 20 udeležencev,
– programi, ki se izvajajo v vrtcih in šolah in so namenjeni

tem otrokom, se stroškov objekta ne prizna,
– pod enakimi pogoji se sofinancira tudi programe otrok in

mladine s posebnimi potrebami.
5. Vrhunski in tekmovalni šport
Vrhunski šport
Za sredstva za vrhunski šport lahko kandidirajo tista športna

društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju

dosegli vrhunske rezultate in so kategorizirani po kategorizacijah
OKS – Združenje športnih zvez,

– da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava
mednarodni olimpijski komite,

– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s
tem športom,

– da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji za-
četek treniranja,

– da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem
klubu ali iz območja, katero gravitira osnovno društvo, ki je nosilec
najvišje kakovosti na tem območju.

Klubom v športnih panogah, ki izpolnjujejo gornje pogoje se
prizna:

– skupino starejših dečkov in deklic do 12 tekmovalcev,
– skupino mlajših dečkov in deklic do 12 tekmovalcev,
– športno šolo – skupino cicibanov do 24 tekmovalcev.

6. Vrhunski posamezniki:
Evidentirani bodo tisti vrhunski posamezniki, ki izpolnjujejo na-

slednje kriterije:
a) otroške kategorije – kategorijo cicibanov, mlajših in starejših

dečkov in deklic:
– do 32. mesta na državni rang lestvici ali državnemu prven-

stvu – najmanj 64 nastopajočih,

– do 16. mesta na državni rang lestvici ali državnemu prven-
stvu – najmanj 32 udeležencev,

– do 8. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu
– najmanj 16 udeležencev,

– državni prvak – najmanj 4 udeleženci.
b) Športniki mladinskega in zveznega razreda, perspektivni špor-

tniki, športniki mednarodnega in svetovnega razreda
Točke za programe vrhunskega športa – individualni športi:

Panoga Člani Mladinci Otroci 
SR  MR  ZR  PŠ  MLR  SDI  MDI  CI 

streljanje, smučanje, 400 200 200 200 200 100 80 50
karate, kegljanje,  400 200 200 200 200 100 80 50
badminton, atletika. 400 200 200 200 200 100 80 50

Legenda:
SR – svetovni razred MLR – mladinski razred
MR – mednarodni razred SDI – starejši-e dečki in deklice
ZR – zvezni razred MDI – mlajši-e dečki in deklice
PŠ – perpsektivni športnik CI – cicibani

7. Vrhunske ekipe
Evidentirane bodo tiste ekipe, ki tekmujejo v državnih ligah. Če

je ekipa uvrščena v prvi polovici I. državne lige, ima pravico do
sofinanciranja po ene ekipe v vsaki kategoriji.

Točke za kolektivni šport

Panoga  Člani, mladinci Otroci 
I. DL  II. DL  III. DL-ML SDI  MDI 

odbojka, nogomet 700 600 250 200 190
rokomet, košarka  700 600 250 200 190

 
Legenda:
I. DL –prva državna liga
II. DL – druga državna liga
III. DL –ML – tretja državna liga in mladinska liga
8. Tekmovalni šport
Vse skupine v športnih društvih, ki redno vadijo in se udeležuje-

jo tekmovanj na nižjih nivojih.
Točke za redno vadbo

Starost Organiziranost  štev. treningov točke 
šolski 12-19 leta društva 40 tednov X 2 uri 80 
mladinski 19-25 leta društva 40 tednov X 2 uri 80 
tekmovanja društva min.40 tekm.,5 org. 40 

9. Športna rekreacija
Športnemu društvu, ki izvaja programe športne rekreacije, se

prizna za vsakega člana s plačano članarino, sredstva v višini 25%
plačane članarine.

Dodatno se prizna strošek najemnine športnega objekta za
naslednji program:

– 80-urni programi redne vadbe (za 25 udeležencev posebnih
skupin) za skupine:

– starši z otroki,
– invalidi,
– starejši občani od 60 let.

10. Rekreativna tekmovanja
Tekmovanja na ravni občine ali več občin (medobčinska) prven-

stva občina financira:
– kolajne za posamične uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal

skupnemu zmagavalcu,
– pri ekipnih tekmovanjih se krijejo stroški za pokale od 1.

do 3. mesta.
11. Športna dejavnost invalidov in upokojencev
Program dejavnosti športa upokojencev in invalidov, se ovre-

dnoti skladno z določbami 17. člena pravilnika oziroma kot pri
točki 9. Športna rekreacija.

12. Promocijska dejavnost – vrhunske športne prireditve
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji kriteriji:

– da je organizirano s soglasjem Občine Trebnje,
– da je prireditev navedena v mednarodnem koledarju tek-

movanj,
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– da na njej nastopajo domači špor-
tniki,

– da se je udeležijo športniki z med-
narodno veljavo,

– da je odmevna v širšem prostoru,
– da ima tržni pomen.

13. Organizacija meddruštvenih tekmo-
vanj

Za vsako izvedeno meddruštveno tek-
movanje, kjer je nastopilo najmanj 30 tek-
movalcev iz 5 športnih organizacij, dobi klub
organizator 20 točk.

14. Priznanja športnikom in športnim de-
lavcem

Proglasitev športnika leta
Posamezni športnik se lahko proglasi za

športnika leta občine Trebnje.
Pogoj za dodelitev tega priznanja je:

– nastop v mladinski ali članski držav-
ni reprezentanci,

– osvojitev kolajne na državnem pr-
venstvu v vseh kategorijah,

– odmeven mednarodni dosežek,
– drug pomemben športni dosežek.

15.Strokovno izpopolnjevanje
a) Kriteriji za sofinanciranje izobraževa-

nja strokovnih kadrov
Iz proračuna občine se sofinancirajo stro-

ški šolanja naslednjih strokovnih kadrov:
– amaterskim trenerjem,
– študentom Fakultete za šport pod

pogojem, da vlogo posreduje športno
društvo oziroma Športna zveza Trebnje.

Pogoji za sofinanciranje šolanja so na-
slednji:

– vlogo mora posredovati športno
društvo,

– da kandidat aktivno sodeluje na po-
dročju športa.

Študentom Fakultete za šport se lahko
dodeljuje finančna pomoč za sofinanciranje
dogovorjenih študijskih programov.

b) Izpopolnjevanje strokovnega kadra
Iz proračuna občine se sofinancira izpo-

polnjevanje strokovnega kadra.
Sofinancirajo se:

– kotizacija za pridobitev nazivov
usposobljenosti (vaditelj, trener),

– kotizacija za pridobitev licence,
– seminarje za usposabljanje sodni-

kov in organizatorjev šolskih športnih tek-
movanj,

– stroški organizacije strokovnega iz-
popolnjevanja, če je organiziran v lastni re-
žiji.

16. Športni objekti – investicije investi-
cijsko vzdrževanje

Kriteriji za koriščenje sredstev za investi-
cije investicijsko vzdrževanje

Za koriščenje sredstev za investicijsko
vzdrževanje objektov in nakup opreme mo-
ra prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima prosilec status športnega
društva,

– športno društvo mora biti upravlja-
lec športnega objekta in naprav,

– obvezna lastna udeležba sredstev v
višini najmanj 30% predračunske vrednosti.

Sredstva se prednostno dodeljujejo za:
– adaptacijo in rekonstrukcijo objek-

tov in športnih naprav,
– posodobitev objektov in športnih na-

prav,
– racionalizacijo stroškov (ekološki,

tehnični in tehnološki vidiki),

– ostala dela, ki so nujna za nemote-
no izvajanje dejavnosti in niso predmet te-
kočega vzdrževanja.

IV. Podrobna pojasnila in druge informa-
cije dobite na Oddelku za družbene dejav-
nosti, Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje. Kontaktna oseba je g. Hrenk, telefon:
068/3481-133, fax 068/3481-131, e-ma-
il: miro-hrenk@ trebnje.si.

V. Športna društva, ki imajo sedež v ob-
čini Trebnje naj na posebnem obrazcu ob
prijavi navedejo tudi višino neprogramskih
stroškov za delovanje društva, po posamez-
nih vrstah, za leto 2001.

VI. Izvajalci morajo prijaviti programe ob-
vezno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije in priložiti doka-
zila iz 1. točke razpisa (od a do e).

VII. Izvajalci športnih programov pošljejo
prijavo do 30. 11. 2000, na naslov: Občina
Trebnje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako na
ovojnici “Javni razpis za šport 2001”.

VII. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo po sprejetju proračuna Občine Treb-
nje za leto 2001 pismeno obveščeni o odo-
brenih sredstvih in povabljeni k podpisu po-
godbe za izvedbo programa športa.

Občina Trebnje

Št. 425 Ob-37479
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), 73. člena pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) in Na-
cionalnega programa športa v Republiki Slo-
veniji (Ur. l. RS, št. 24/00) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za izbor in sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini

Ljubljana za leto 2001
I. Predmet razpisa so programi športa na

naslednjih področjih:
1. delovanje športnih društev,
2. delovanje Športne zveze Ljubljana,
3. interesna športna vzgoja otrok in mla-

dine,
4. športna rekreacija,
5. kakovostni in vrhunski šport,
6. šport invalidov,
7. spremljajoče strokovne naloge,
9. mednarodno sodelovanje,
10. eksperimentalni programi športa,
11. investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov .
Sredstva bodo razdeljena skladno z Me-

rili za sofinanciranje programov športa v
Ljubljani, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

II. Na razpis se lahko prijavijo organizaci-
je, ki so registrirane na podlagi zakona o
društvih in zakona o zavodih, ki imajo stalni
sedež v Mestni občini Ljubljana in izpolnju-
jejo naslednja pogoja:

– da delujejo za območje Mestne obči-
ne Ljubljana,

– da izpolnjujejo kadrovske in prostor-
ske pogoje za izvedbo programa.

Na razpis za sofinanciranje investicijske-
ga vzdrževanja športnih objektov v Ljubljani
se lahko prijavijo upravljalci športnih objek-
tov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in
javni zavodi za vzdrževanje športnih objek-

tov, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljub-
ljana.

III. Orientacijska vrednost sredstev, ki so
na razpolago za sofinanciranje izvajalcev let-
nega programa športa v letu 2001 znaša
1.100,000.000 SIT. Naročnik bo z izbrani-
mi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. do 31.
12. 2001 s tem, da bo višina sredstev za
posamezne namene leta 2001 natančneje
opredeljena po sprejemu proračuna MOL
za leto 2001.

IV. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena do konca leta 2001.

V. Ponudniki morajo k prijavi za izvajanje
letnega programa športa priložiti:

– finančno ovrednoten program z nave-
denimi predvidenimi viri za izvedbo progra-
ma, potrjen s strani za to pristojnega organa
predlagatelja,

– izpolnjeno razpisno dokumentacijo za
posamezne programe.

VI. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prispele prijave bo v skladu z merili ovre-

dnotila strokovna komisija in pripravila pre-
dlog letnega programa športa v 45 dneh po
sprejemu proračuna Mestne občine Ljublja-
na za leto 2001.

VII. Predlagatelji prijav bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po ovrednotenju ponudb.

VIII. Razpisno dokumentacijo za posa-
mezne programe dobijo zainteresirani na na-
slovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana v tajništvu Službe za
šport, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu 42-
54-109 vsak dan med 9. in 13. uro.

IX. Rok za predložitev prijave je 24. no-
vember 2000. Vloge morajo biti oddane po
pošti z oznako »Ne odpiraj - Letni program
športa 2001« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, vložišče Adamič-Lundrovo nabre-
žje 2. Nepravočasno oddanih prijav ne bo-
mo upoštevali.

Mestna občina Ljubljana

Št. 4192 Ob-37480

Javni razpis za izbiro najugodnejših
kupcev za nakup blaga iz državnih

blagovnih rezerv

1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-
ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni
osebi: Karmen Verbovšek, tel. 061/1897-
300 in Alojzij Černe, tel. 061/1897-326
(faks 061/1897-347).

2. Predmet razpisa: prodaja živilskega in
neživilskega blaga, katerega vrsta, količina
in lokacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

3.  Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 31. 1. 2001.

4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 4. 11. 2000
do 14. ure na Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa, ter
navedbo predmeta razpisa.
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5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 5. 11. 2000, ob 11. uri na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, VII. nadstropje.

6. Rok, v katerem bodo kupci obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: kupci bodo obve-
ščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 8
dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugo-
dnejših kupcev.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, kontaktna oseba: tajništvo, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/189-73-00, faks
061/1897-347.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 23. 10. 2000 do 3. 11. 2000 od 8. do
13. ure.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Sloveni-
je za blagovne  rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, kontaktni osebi sta Karmen Verbov-
šek, tel. 061/1897-300 in Alojzij Černe,
tel. 061/18-97-326, faks 061/18-97-347.

10. Ponudba mora veljati do: 31. 1. 2001.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 0202-42/2-2000 Ob-37313
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije na podlagi sklepa 41. seje Upravne-
ga odbora Zavoda z dne 21. 9. 2000 in
splošnega dogovora za pogodbeno leto
2000 objavlja

razpis
povečanja rednega programa operacij

sive mrene
1. Zavod objavlja razpis povečanja re-

dnega programa operacij sive mrene v vre-
dnosti 180 mio SIT.

2. Na ta razpis se lahko prijavijo javni
zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdrav-
stveni delavci, ki imajo dovoljenje in konce-
sijo za opravljanje javne zdravstvene službe.

3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti po-
nudniki, ki bodo predložili ustrezne strokov-
ne reference za uspešno izvajanje progra-
ma, zagotovili najugodnejšo ceno in imajo
veliko število čakajočih na poseg.

4. Obrazci za prijavo na razpis so dose-
gljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Mikloši-
čeva 24 in na sedežih območnih enot v
Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in
Ravnah na Koroškem.

Z izpolnjenim obrazcem za prijavo na raz-
pis ponudniki predložijo tudi seznam čaka-
jočih zavarovanih oseb.

5. Ponudniki naj pošljejo zahtevano do-
kumentacijo v roku 10 dni od dneva objave
na sedež Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.

6. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.

Zavod bo opravil izbiro v roku 45 dni po
izteku roka za prijavo na razpis in izbrane
ponudnike pozval, da sklenejo z Zavodom
pogodbo za izvajanje programov zdravstve-
nih storitev.

7. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 0374/2000 Ob-37481
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvir-

nega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ura-
dni list RS, št. 17/93), v zvezi z 9. točko
prvega odstavka 55. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97)
ter 117. in 118. člena pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpi-
sov, objavlja Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za malo gospodarstvo in turizem

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za

kolesarske poti med Pohorjem in
Muro

Nabavo in vgradnjo opreme financira
Evropska komisija iz sredstev Phare v
okviru programa Phare »Čezmejno sode-
lovanje Slovenija – Avstrija«, projekt Raz-
voj turizma med Pohorjem in Muro, št. SL-
9807.01.01.03.

Na razpis se lahko enakopravno prija-
vijo vse fizične in pravne osebe iz držav
članic Evropske unije in iz dežel, deležnih
pomoči programa Phare v Centralni in
Vzhodni Evropi, ki dobavljajo blago z izvo-
rom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava in vgradnja

opreme v 3 sklopih za Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, ki je namenjena
za opremo kolesarskih poti v občinah med
Pohorjem in Muro:

– sklop 1: oprema za počivališča na
kolesarskih poteh (6 kosov). Lokacije za
dostavo in namestitev opreme: Občina
Podvelka, Občina Radlje ob Dravi, Obči-
na Hoče-Slivnica, Občina Miklavž na Drav-
skem polju, Občina Pesnica in Občina Du-
plek,

– sklop 2: Zemljevid kolesarskih poti
(21.000 kosov). Lokacija dobave (brez na-
mestitve): Mariborska razvojna agencija,
Partizanska 47, 2000 Maribor,

– sklop 3: oprema za informacijski
center Bolfenk. Lokacija nabave in name-
stitve opreme: Informacijski center Bol-
fenk, Na Slemenu, Občina Bolfenk.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis
za en, dva ali vse tri sklope razpisane
opreme. Ponujena oprema mora biti skla-
dna z opisom v tehničnih specifikacijah.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti v 120
dneh po podpisu pogodbe.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe
obsega razpisanega blaga za 20% več ali
manj od količin, ki so predvidene v razpi-
sni dokumentaciji za sklopa 2 in 3.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje Priročnik za decentralizira-
ni implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali Splošnim po-
gojem za pogodbe za dobave blaga. Na-
ročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše
niti katerekoli od ponudb ali oddati naro-
čila.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati nasled-
njim dokumentom:

1. povabilu in navodilom ponudni-
kom za pogodbe za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike

in sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
Phare, skupaj z osnutkom pogodbe, so
priloženi le v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti
na naslednjem naslovu: Mariborska raz-
vojna agencija, Partizanska 47, 2000 Ma-
ribor, Slovenija, tel. 00386 62 229 6220,
faks 00386 62 221 235, kontaktna ose-
ba: Vladimir Rudl.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti na zgoraj omenjeni naslov najkasne-
je 4 tedne od dneva objave tega obvesti-
la.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek z ogledom bo po-

tekal dne 9. 11. 2000, ob 11. uri po
lokalnem času v prostorih Mariborske
agencije, Partizanska 47, 2000 Maribor,
Slovenija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti

dostavljene najkasneje do 5. 12. 2000,
ob 11. uri po lokalnem času na naslov:
Mariborska razvojna agencija, Partizanska
47, 2000 Maribor, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 Tourism Deve-
lopment between Pohorje and Mura” –
“Not to be opened before the tender ope-
ning session” in “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb«.

Odpiranje ponudb bo javno dne 5. 12.
2000 ob 12. uri po lokalnem času na
istem naslovu. Odpiranja ponudb se lah-
ko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za malo gospodarstvo

in turizem

Št. 0374/2000 Ob-37482

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commissi-
on on Implementation of Measures rela-
ted to Financial, Technical and other
Forms of Co-operation (OG RS 17/93
and referring to Law on Public Procure-
ment, section 9, paragraph 1 of Article
55 (OG RS 24/97) and to Rules and Re-
gulations for procurement of public ten-
ders, Articles 117 and 118, the Republic
of Slovenia, the Ministry of Small Busi-
ness and Tourism Issues
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Invitation to Tender
for Supply of Equipment for Setting-
up Cycling Routes Between Pohorje

and Mura
Supply and installation of equipment is

financed by the European Commission
from Phare funds in the framework of the
Cross-border Co-operation Programme
Slovenia-Austria, project Tourism Deve-
lopment between Pohorje and Mura,
No.SL-9807.01.01.03.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Mem-
ber States of the European Union or of
the Phare programme beneficiary countri-
es from Central and Eastern Europe, who
offer to supply goods originating from tho-
se countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for

the selection of supplier of equipment in
3 (three) Lots for the Ministry of Small
Enterprises and Tourism for setting-up cy-
cling routes between Pohorje and Mura:

– lot 1: Equipment for resting places
for cycling routes (6pcs). Location of de-
livery and installation: Municipality Pod-
velka, Municipality Radlje ob Dravi, Mu-
nicipality Hoče-Slivnica, Municipality Mi-
klavž na Dravskem polju, Municipality Pe-
snica and Municipality Duplek,

– lot 2: Cycling map (21.000 pcs). De-
stination of delivery (no installation): Mari-
bor Development Agency, Partizanska 47,
2000 Maribor,

– lot 3: Supply elements for Informati-
on Centre Bolfenk. Destination of delivery
and installation: Information Centre Bol-
fenk, Na Slemenu, Municipality Bolfenk.

Any Tenderer may tender for one or
several or all of the lots. The supplies
tendered must fully conform with the de-
scriptions set out in the Technical Specifi-
cations. The Tenderer is bound by his
offer for a period of 90 days as from the
final date for submission of tenders.

The supplies must be delivered within
120 days after signature of the Contract.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than
the quantities of goods indicated in the
Tender Dossier for Lots 2 and 3.

2. Procedure and Conditions of Con-
tract

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentrali-
sed Implementation System Manual (DIS
Manual, European Commission, Septem-
ber 1997). The conditions of Contract will
comply with the General Conditions for
Supply contracts. The Contracting Author-
ity is not bound either to accept the low-
est or any offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
1. Invitation and Instructions to Ten-

derers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for

Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.

(General Conditions for Supply Con-
tracts financed from Phare Funds and

Contract Form are attached for infor-
mation only).

These documents constitute the com-
plete Tender Dossier and may be obtained
free of charge by written request at the
following address: Mariborska razvojna
agencija (Maribor Development Agency),
Partizanska 47, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 00386 62 229 6220, fax. 00386 62
221 235, contact Person: Vladimir Rudl.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at
the above mentioned address at the latest
4 (four) weeks after publication of this
announcement in the Official Gazette.

4. Clarification meeting
A clarification meeting and site visits

will be held on 9th November 2000, at
11.00 a.m. local time, at the premises of
Maribor Development Agency, Partizan-
ska 47, 2000 Maribor, Slovenija.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted, at the latest, on 5th December
2000, at 11.00 a.m. local time, at: Mari-
borska razvojna agencija (Maribor Deve-
lopment Agency), Partizanska 47, 2000
Maribor, Slovenija.

The envelope has to be clearly mar-
ked: “Invitation to tender No. 1 Tourism
Development between Pohorje and Mu-
ra” - “Not to be opened before the ope-
ning session” and »Ne odpiraj pred ura-
dnim odpiranjem ponudb«.

The tenders will be opened in public
session on 5th December 2000, at 12.00
a.m. local time at the above address. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the ope-
ning session.

The Republic of Slovenia
The Ministry of Small Business

and Tourism Issues

Št. 1577-10/2000-7 Ob-37406
Na podlagi prvega odstavka 47. člena

zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97), 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 14/95,
70/97, 10/98, 74/98 ter 12. člena sta-
tuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 82/98)
objavlja Občina Vojnik

ponovni javni razpis
za prodajo zemljišč na območju ZN

Frankolovo
1. Predmet prodaje so nezazidana

stavbna zemljišča, v skladu z ZN Franko-
lovo, št. Projekta 11/99-IUP, julij 1999, v
skupni velikosti 1835 m2, na območju ka-
tastrske občine Verpete in katastrske ob-
čine Loka.

2. Minimalni lokacijski standardi so na
razpolago na sedežu Občine Vojnik.

Veljavna prostorska zakonodaja dopu-
šča gradnjo dveh poslovno stanovanjskih
objektov na predmetnih stavbnih zemlji-
ščih, v skladu z odlokom o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
Frankolovo (Ur. l. RS, št. 84/99).

Pripadajoče parcele k posameznim ob-
jektom je možno kupovati le v celoti. Par-
celacija zemljišča je izdelana.

3. Cena stavbnega zemljišča znaša za:
a) Poslovno-stanovanjski objekt št. 1
parc. št. 1150, k.o. Loka, v velikosti

716 m2, 2,405.044 SIT,
b) Poslovno stanovanjski objekt št. 2
parc. št. 741/1, k.o. Verpete, v veli-

kosti 1119 m2, 5,927.343 SIT.
V ceni je zajeta odškodnina za nezazi-

dano stavbno zemljišče. Cena se valorizi-
ra v skladu z indeksom rasti industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih Republike Slo-
venije – pomožna proizvodnja gradbene-
ga materiala, ki ga vsak mesec objavlja
Zavod Republike Slovenije za statistiko,
na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe.

4. Stroške sklenitve kupoprodajne po-
godbe, plačila davka na promet nepre-
mičnin, vpisa v zemljišča v zemljiško knji-
go, pridobitve enotnega gradbenega do-
voljenja, plača kupec stavbnega zemlji-
šča.

5. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 30 dni po podpisu
pogodbe o oddaji predmetnega zemljišča.

6. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
močni odločitvi komisije za oddajo stav-
bnega zemljišča.

7. Rok za začetek gradnje je v letu
2001, rok za dokončanje del pa v letu
2002.

8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v 30 dneh po objavi
razpisa, na naslov Občina Vojnik, Keršova
1, Vojnik, z oznako »za javni razpis – ZN
Frankolovo«.

Interesenti lahko pošljejo svojo ponud-
bo za nakup obeh parcel ali pa le za eno.

Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

5% od izračunane vrednosti investitorjeve
ponudbe iz 3. točke razpisa, ki mora biti
nakazana na ŽR Občine Vojnik številka
50700-630-10126, sklic. št. 1577. Neu-
spelemu ponudniku bomo le-to vrnili v 8
dneh po končanem razpisu, uspelemu pa
poračunali pri plačilu cene zemljišča po
pogodbi o oddaji. Če uspeli ponudnik ne
sprejme pogodbe, varščina zapade;

b) idejno-programsko zasnovo objek-
ta;

c) potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpise iz sodnega registra
za pravne osebe. Ponudnik, ki uspe na
javnem razpisu, sklene z Občino Vojnik
pogodbo o oddaji zemljišča v 8 dneh po
sprejetju sklepa komisije.

Prednost ima investitor:
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše

vklapljal v programsko zasnovo objektov.
– ki ponudi v odkup stanovanjske eno-

te v objektu pod zap. št. 1 in 2 po ceni
125.000 SIT/m2.

8. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala Komi-
sija za oddajo zemljišč pri Občini Vojnik v
roku 10 dni po preteku razpisnega roka
ter o izboru obvestila vse ponudnike, ki
se bodo nanj prijavili.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
063/78-00-628.

Občina Vojnik
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Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-37297
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja na-
slednjo

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.:
1. Prodajalec: Agrariacvetje, proizvodnja

in trgovina Čatež d.d., Topliška cesta 34,
8250 Brežice.

Predmet prodaje: 2 delnici izdajatelja –
Zavarovalnice Triglav, d.d.

Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Komunalno podjetje Kam-

nik, d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.
Predmet prodaje: 2 delnici izdajatelja –

Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
3. Prodajalec: Igor Bratina, Ul. 1 maja 5,

6230 Postojna.
Predmet prodaje: 10 delnic izdajatelja –

Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 830.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo četrte-

ga odstavka 7. člena statuta Zavarovalni-
ce Triglav, d.d. namenjena obstoječim del-
ničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in
družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izja-
vo, da želijo odkupiti delnice, ki so pred-
met prodaje, dostaviti na naslov: Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva
19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te
objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-37228
Skupščina družbe BREST + K, d.o.o.,

Sevnica, Savska cesta 24, je dne 20. 9.
2000 sprejela

sklep
o zmanjšanju kapitala družbe

1. Osnovni kapital družbe Brest + K po-
djetje za proizvodnjo pohištva Sevnica,
d.o.o., Savska cesta 24, 8290 Sevnica, se
zmanjša iz 187,200.000 SIT na
162,180.000 SIT.

2. Družba na dan sprejetja sklepa nima
neporavnanih obveznosti do upnikov.

3. Sklep velja z dnem sprejema.
Brest + K, d.o.o., Sevnica

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-37364

Dopolnitev dnevnega reda

Uprava delniške družbe na podlagi 283.
člena zakona o gospodarskih družbah in
44. člena statuta delniške družbe, objavlja v
zvezi s sklicem

VII. seje skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,

d.d., Tržič,
ki bo dne 8. 11. 2000 ob 12. uri, v sejni

sobi na sedežu delniške družbe v Tržiču,
Cesta St. Marie aux Mines 5, Tržič, objav-
ljenim v Uradnem listu RS, št. 91/2000, na
zahtevo delničarja SKB banke, v skladu z
določili 284. člena ZGD in statuta družbe,
dopolnitev 8. točke dnevnega reda
“Sprememba članstva v nadzornem svetu” s
sklepoma:

Predlog sklepa št. 8/4:
Skupščina se seznani, da je član nad-

zornega sveta Milivoj Samar, dne 6. 10.
2000 podal nepreklicno odstopno izjavo z
mesta člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa št. 8/5:
Skupščina na predlog SKB banke v nad-

zorni svet kot nadomestnega člana do izte-
ka mandata prejšnjega člana imenuje Dona
Schoeffmana.

Gradivo: odstopna izjava člana nadzor-
nega sveta z dne 6. 10. 2000 in sklep št.
23,0 z 39. seje uprave banke z dne
10. 10. 2000.

Peko, d.d., Tržič
uprava družbe

Ob-37298

Adriz Izola, podjetje za financiranje,
d.d., Tovarniška 13, Izola, sklicuje

prvo skupščino delničarjev,

ki bo dne 22. 11. 2000 ob 13. uri, na
Pristaniški ulici 8/III, v Kopru, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter izvolitev delovnih organov.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1999, na predlog uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.

3. Volitve nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-

nega kapitala s stvarnim vložkom in izključi-
tev prednostne pravice delničarjev, do vpi-
sa novih delnic.

5. Spremembe statuta in sprejem čisto-
pisa.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjih sklepov:

Ad1) Izvoli se predsednika skupščine.
Ad2) Sprejme se letno poročilo o poslo-

vanju družbe v letu 1999.
Ad3) Izvoli se tri člane nadzornega sve-

ta.
Ad4) Sprejme se sklep o povečanju

osnovnega kapitala družbe s stvarnim vlož-

kom, ki ga vloži delničar Delamaris, d.d. in
predstavlja nepremičnine (parc. št. 1335/3,
1344, 1342 v idealnem deležu 43/100 in v
celoti parc. št. 101/3, 114/7, 116/2, vse
k.o. Izola), za katere se mu zagotovi no-
minalno 240,000.000 SIT novih delnic ter
s stvarnim vložkom, ki ga vloži delničar
Delmar, d.d. in predstavlja nepremičnine
(parc. št. 1335/3, 1344, 1342 v ideal-
nem deležu 7/100, vse k.o. Izola) ter se
mu zanj zagotovi nominalno 25,000.000
SIT novih delnic. Prednostna pravica do-
sedanjih delničarjev, do vplačila novih del-
nic, se izključi.

Ad5) Sprejme se spremembe statuta ter
njegov čistopis.

Gradivo za sejo skupščine, vključno s
predlaganimi spremembami statuta, je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be vsak dan med 8. in 13. uro. Skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki svojo ude-
ležbo najavijo družbi vsaj tri dni pred sklica-
no sejo. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ista prenešena na 14. uro, ko bo sklepčna
in veljavno odločala, ne glede na število
prisotnih delnic.

Adriz Izola, d.d.
direktor

Marijan Škoda

Ob-37309

Na podlagi 39. člena statuta družbe Do-
mel d.d. uprava sklicuje

4. skupščino delniške družbe,

ki bo 21. 11. 2000 ob 12. uri na sedežu
družbe Domel, d.d., Otoki 21, Železniki.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna. Izvolijo se predlagani orga-
ni skupščine.

2. Letno poročilo za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1999, skupaj z revizijskim poro-
čilom in na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-

ta 1999 v višini 339,594.655,71 SIT osta-
ne nerazporejen. Za izplačilo dividend se
nameni znesek 62,610.496 SIT tako, da
znaša bruto dividenda na delnico 52 SIT.
Dividende se razdelijo iz nerazporejenega
dobička iz leta 1997 v višini 1,483.751,92
SIT in iz nerazporejenega dobička iz leta
1998 v višini 61,126.744,08 SIT. Dividen-
de se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine in sicer najkasneje do 30. 11.
2000.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2000.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2000 se imenu-
je revizijska družba Pricewaterhousecoop-
ers, d.d., Ljubljana.
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5. Povišanje nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se nagrade-sejnine povi-
šajo vsakemu za 200 DEM neto v tolarski
protivrednosti.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 18. 11.
2000. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna poobla-
stila.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu dru-
žbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Domel, d.d.
uprava

Ob-37324
Uprava Iskre Tele d.d., Ljubljana, Sav-

ska c. 3, sklicuje na podlagi zakona o go-
spodarskih družbah in statuta družbe

6. skupščino
Iskre Tele d.d., Ljubljana, Savska c. 3,

ki bo v sredo, 22. 11. 2000 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Savska cesta
3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov

Predlog sklepa: Za predsednika skup-
ščine se imenuje Drago Gorenc.

Za preštevalki glasov se imenuje:
– Brigita Mencin in
– Bernarda Dobrajc.
Za notarko uprava imenuje Marino Trat-

nik Ružič.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju družbe za leto 1999
z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1999 z
revizijskim poročilom.

3. Obravnava in sprejem razporeditve
dobička družbe za leto 1999

Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1999 v višini 11.827.058,30 SIT ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska
c. 21, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-

oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila, če niso shranjena
na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine, pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v spre-
jemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne lističe,
ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se nova seja skupščine z istim
dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti
uri in na istem kraju (drugi sklic), kjer se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov in gradiv ter dru-
ge informacije so delničarjem na vpogled v
tajništvu Iskre Tele, Ljubljana, Savska c. 3,
vsak dan od 8. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obraz-
ložitvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7
dneh po objavi sklica, na naslov družbe.

Iskra Tela, d.d.
uprava

Ob-37374
Na podlagi 8.3 točke statuta družbe

D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, zača-
sna uprava družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe D.P.R. družba pooblaščenka

Ravne, d.d.,
ki bo v petek, dne 1. 12. 2000 ob 12.

uri na sedežu družbe (sejna soba v pritličju),
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danico
Klemenc, za preštevalca glasov pa Dušana
Golnarja in Matjaža Koširja. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pre-
dlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1999 v predlaga-
nem besedilu.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta ostane izguba iz leta 1999
v višini 1,305.472,78 SIT, nepokrita.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 in 2000 imenuje revizij-
ska hiša KPMG, d.d., Ljubljana.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in imenovanje nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: Milan Švajger,
Zdravko Mlakar, Darko Ravlan, Janko Dež-
man, Jože Kolar, Janez Klančnik, Ivan Zor-
man, Ivan Gačnik, Antonija Rožen, za man-
datno dobo 4 let.

8. Določitev višine sejnin.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine v višini 15.000 SIT neto za
predsednika in 10.000 SIT neto za vsakega
člana NS.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo 3
dni pred sejo skupščine prijavili svojo ude-
ležbo na sedežu družbe in so vpisani v del-
niški knjigi, po stanju na zadnji dan prijave.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure pri Veri Kranjc (3. nadstr. soba 304).

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica skup-
ščine.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.

D.P.R. družba pooblaščenka
Ravne d.d., Ravne na Koroškem

začasna uprava

Ob-37378
Na podlagi prvega odstavka 13. člena

statuta družbe Stedek, Podjetje za obdela-
vo in dekoriranje stekla, d.d., Vodenska ce-
sta 5/a, 1420 Trbovlje, uprava sklicuje

8. skupščino delničarjev
družbe Stedek, Podjetje za obdelavo in

dekoriranje stekla, d.d., Trbovlje,
Vodenska cesta 5/a,

ki bo v petek, 24. 11. 2000 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe Stedek, d.d., na sedežu
družbe, to je na naslovu Vodenska cesta 5/
a, 1420 Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Imenuje se predsedujočega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Razrešitev predstavnika uprave – di-

rektorja.
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Predlog sklepa: skupščina skladno s
predlogom razreši predsednika uprave – di-
rektorja.

3. Imenovanje predsednika uprave – di-
rektorja.

Predlog sklepa: skupščina skladno s
predlogom imenuje predsednika uprave –
direktorja.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8 . in 10. uro, v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničar-
ji, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred
pričetkom zasedanja skupščine. Delničar-
je naprošamo, da pridejo na skupščino
pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evi-
denc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, čez pol ure,
to je ob 12.30, v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Stedek, d.d., Trbovlje
uprava družbe

Ob-37550
Na podlagi točke 10.22. statuta DZS,

d.d. uprava družbe sklicuje

s k u p š č i n o
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 22. 11. 2000 ob

15. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošiče-
va cesta 24.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti,
2. Izvolitev predsednika skupščine, preš-

tevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja,

3. Sklepanje o nejavni izdaji zamenljivih
obveznic družbe DZS, d.d.,

4. Sklepanje o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala.

Uprava družbe predlaga k posamez-
nim točkam dnevnega reda naslednje
sklepe:

Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se iz-

voli Stojan Zdolšek, za preštevalke glasov
Nataša Mlakar, Mateja Rozman in Nada Gor-
jup, za notarja se potrdi Miro Košak.

Ad 3/
Izdajatelj obveznic
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, 1538 Ljubljana
Osnovni kapital, vpisan v sodni register:

1.429,368.000 SIT.
Opis vrednostnega papirja
Tip vrednostnega papirja: zamenljiva ob-

veznica na ime.
Dospetje vrednostnega papirja: 1. de-

cember 2010
Obveznice se izdajo za dobo 10-ih let in

dajejo imetniku pravico do zamenjave za
redne imenske delnice izdajatelja, ki jih bo
le-ta izdal v času trajanja obveznic. Imetnik
obveznice ima pravico do zamenjave 1 za-
menljive obveznice za 5 rednih delnic izda-
jatelja. Pravico do zamenjave je mogoče
uveljavljati enkrat letno, in sicer 1. junija za
tekoče leto, prvič leta 2001, in vse do 1.
junija 2010.

Obrestna mera: obrestna mera znaša 7%
in je nespremenljiva. Obresti se obračuna-
vajo na konformni način.

Način izplačila: polletno izplačevanje
obresti in izplačilo glavnice ob dospetju ob-
veznice.

Obdobje izplačila: obresti se izplačujejo
polletno – 1. junija in 1. decembra oziroma
prvi naslednji delovni dan, če dan dospelo-
sti ni delovni dan v Republiki Sloveniji –
vsako leto do dospetja obveznice oziroma
zamenjave obveznice za delnice izdajatelja.

Zavarovanje terjatev: obveznice niso po-
sebej zavarovane. Izdajatelj obveznic jamči
z vsem svojim premoženjem za izplačilo ob-
veznosti iz obveznic. V primeru likvidacije
oziroma stečajnega postopka izdajatelja
imajo imetniki zamenljivih obveznic enake
pravice kot ostali upniki izdajatelja.

Velikost izdaje obveznic
Skupna nominalna vrednost celotne iz-

daje obveznic je 10,000.000,00 EUR. Sku-
pno število izdanih obveznic je 100.000 v
apoenih po 100,00 EUR.

Druge pravice iz obveznic
Izdajatelj obveznic nima pravice do od-

poklica obveznic pred njihovo dospelostjo.
Imetnik obveznic nima pravice do pred-

časne vnovčitve terjatev iz obveznic.
Obveznice DZS, d.d., zamenljive za del-

nice DZS, d.d., dajejo imetniku pravico do
zamenjave za redne imenske delnice DZS,
d.d., ki jih bo le-ta izdala v času trajanja
obveznic. Imetnik obveznice ima pravico do
zamenjave 1 zamenljive obveznice za 5 re-
dnih delnic izdajatelja. Pravico do zamenja-
ve je mogoče uveljavljati enkrat letno, in
sicer 1. junija. Ob zamenjavi obveznic za
delnice je imetnik upravičen do obresti za
predhodno obdobje, t.j. od 1. decembra
do 1. junija v tekočem letu.

Imetnik obveznice mora zahtevo za za-
menjavo obveznic DZS, d.d. za delnice
DZS, d.d. pisno predložiti najmanj 30 dni
pred dnevom zamenjave (najkasneje do 2.
maja tekočega leta) upravi družbe DZS,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

Delnice DZS, d.d., ki so zamenjane za
obveznice so redne imenske delnice DZS,
d.d., in dajejo imetniku:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do sorazmernega deleža do-
bička, namenjenega za izplačilo dividend,

– pravico do ustreznega dela preosta-
lega premoženja po likvidaciji družbe.

Prodajna cena obveznic
Prodajna cena obveznice je enaka

100% nominalni vrednosti glavnice 100,00
EUR in natečenih obresti, izračunanimi po
obrestni meri, ki velja za obveznice izdaja-
telja za čas od 1. decembra 2000 do dne-
va vplačila obveznice, v tolarski protivre-
dnosti po prodajnem tečaju Banke Slove-
nije za EUR na dan vplačila obveznice.

Začetek in konec veljavnosti nejavne
ponudbe obveznic

Vpisovanje in vplačevanje obveznic se
začne 1. decembra 2000 in traja največ 20
dni, t.j. do 20. decembra 2000. Ponudba
obveznic DZS, d.d. je namenjena največ
petdesetim vnaprej znanim osebam, ki se
do 21. novembra 2000 pisno zavežejo, da
bodo odkupile celotno izdajo obveznic.

Med postopkom nejavne ponudbe ob-
veznic DZS, d.d. nima nobena oseba pra-
vice uveljavljati prednostne pravice do vpi-
sa in vplačila obveznic DZS, d.d.

Vpisovanje in vplačevanje obveznic
Vpisovanje obveznic poteka hkrati z

vplačevanjem obveznic.
Vpisovanje in vplačevanje obveznic

DZS, d.d. poteka pri blagajni DZS, d.d. na
sedežu družbe, Mali trg 6, Ljubljana, od
ponedeljka do petka od 8. do 11. ure in
od 12. do 14. ure.

Vpis obveznice DZS, d.d. se izvaja z
izpolnitvijo Potrdila o vpisu in vplačilu ob-
veznic DZS, d.d. ob hkratnem vplačilu us-
treznega zneska kupnine.

Vplačilo obveznic DZS, d.d. se izvede
ob vpisu v enkratnem znesku z gotovino pri
blagajni družbe DZS, d.d., Mali trg 6, Ljub-
ljana ali z nakazilom na žiro račun DZS,
d.d. številka 50101-601-46423 pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet,
sklic na številko 00 11111909-davčna šte-
vilka kupca obveznic, z oznako namena
nakazila: vplačilo zamenljivih obveznic
DZS, d.d.

Obveznice izdajatelja se vplačujejo sa-
mo v denarju, in sicer v slovenskih tolarjih.

Kupca obveznic v zvezi z vpisom in vpla-
čilom obveznic ne bremenijo nobeni do-
datni stroški, razen morebitni stroški plačil-
nega prometa.

Izdajatelj obveznic prejme z izvedbo pr-
ve prodaje obveznic znesek, ki je enak
prodajni ceni obveznice.

Izdaja obveznic
Obveznice so izdane z namenom prido-

bitve dolgoročnih virov zaradi investicij
DZS, d.d. v kapitalske deleže drugih družb.

Izpolnjevanje obveznosti
Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v

tolarski protivrednosti po nakupnem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan dospetja.
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na
račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu
z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili po-
slovanja Klirinško depotne družbe, d.d.,
Ljubljana.

Imetniku obveznice ne pripadajo obre-
sti za čas od zapadlosti terjatve do dneva
vnovčitve terjatve.
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Pravice iz obveznice do izplačila zastarajo v treh letih od
dneva dospetja posameznega kupona oziroma od dneva dospe-
tja obveznice.

Prenos obveznic
Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom obvez-

nic in imetnikov v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi v roku 14 dni po izteku roka
za vpisovanje in vplačevanje obveznic.

Prenosi lastništva obveznic se opravljajo s preknjižbo v cen-
tralnem registru.

Omejitev prenosljivosti obveznic ni.
Prag uspešnosti
Nejavna ponudba obveznic DZS, d.d. se šteje za uspešno, če

je z dnem zaključka nejavne ponudbe, t.j. 20. decembra 2000,
vpisano in vplačano najmanj 80% razpisanih obveznic DZS, d.d.
iz tega sklepa.

Izdajatelj bo v primeru neuspešne ponudbe v 15-ih dneh po
poteku roka za vpisovanje in vplačevanje obveznic vrnil vplačana
sredstva in jih nakazal vplačnikom na račun, naveden na Potrdilu
o vpisu in vplačilu obveznic DZS, d.d.

Ad 4/
1. Osnovni kapital družbe DZS, d.d. se poveča za

500,000.000,00 SIT na 1.929,368.000,00 SIT pod pogojem,
da bodo imetniki zamenljivih obveznic iz 2. točke tega sklepa te
obveznice zamenjali za delnice iz 12. točke tega sklepa.

2. Izdajo se zamenljive obveznice v skupni nominalni vredno-
sti 10,000.000,00 EUR. Skupno se izda 100.000 zamenljivih
obveznic z nominalno vrednostjo 100,00 EUR.

3. Zamenljive obveznice iz 2. točke tega sklepa dajejo njiho-
vim imetnikom naslednje pravice:

– pravico do vračila glavnice s 7% obrestmi po amortizacij-
skem načrtu, ki je sestavni del tega sklepa,

– pravico do zamenjave za delnice iz 12. točke tega sklepa v
razmerju 1 obveznica za 5 rednih delnic DZS, d.d.

4. Zamenljive obveznice iz 2. točke tega sklepa se glasijo na
ime in so prosto prenosljive.

5. Zamenljive obveznice se bodo vpisovale pri blagajni DZS,
d.d., na sedežu družbe, Mali trg 6, Ljubljana.

6. Vpisovanje in vplačevanje obveznic se začne 1. decembra
2000 in traja največ 20 dni, t.j. do 20. decembra 2000. Ponudba
obveznic DZS, d.d. je namenjena največ petdesetim vnaprej zna-
nim osebam, ki se do 21. novembra 2000 pisno zavežejo, da
bodo odkupile celotno izdajo obveznic.

7. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa zamen-
ljivih obveznic iz 2. točke tega sklepa se izključi.

8. Zamenljive obveznice morajo biti v celoti vplačane v roku iz
6. točke tega sklepa in se vplačujejo pri blagajni DZS, d.d., na
sedežu družbe, Mali trg 6, Ljubljana ali z nakazilom na žiro račun
DZS, d.d. številka 50101-601-46423 pri Agenciji Republike Slo-
venije za plačilni promet, sklic na številko: 00 11111909-davčna
številka kupca obveznic, z oznako namena nakazila: vplačilo za-
menljivih obveznic DZS, d.d.

9. Prodajna cena obveznice je enaka 100% nominalni vredno-
sti glavnice 100,00 EUR in natečenih obresti, izračunanimi po
obrestni meri, ki velja za obveznice izdajatelja za čas od 1. de-
cembra 2000 do dneva vplačila obveznice, v tolarski protivredno-
sti po prodajnem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan vplačila
obveznice.

10. Zamenljive obveznice bodo izdane v nematerializirani obli-
ki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi. Nalog za vpis bo družba
izdala v roku 14 dni po izteku roka za vpis in vplačilo iz 6. točke
tega sklepa.

11. Če v roku iz 6. točke tega sklepa ne bo vpisanih in
vplačanih najmanj 80% zamenljivih obveznic iz 2. točke tega
sklepa, bodo vpisnikom vrnjena vplačila pri osebah iz 8. točke
tega sklepa. Vrnitev vplačil bo zagotovljena najkasneje v 15 dneh
od izteka roka za vpisovanje in vplačilo.

12. Če bodo imetniki zamenljivih obveznic iz 2. točke tega
sklepa uresničili pravico do zamenjave teh obveznic za delnice,
se izdajo delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Skupno se

lahko izda največ 500.000 delnic s skupno nominalno vrednostjo
500,000.000,00 SIT.

13. Delnice iz 12. točke tega sklepa so redne delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
– pravico do sorazmernega deleža dobička, namenjenega za

izplačilo dividend,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvi-

daciji družbe.
14. Delnice iz 12. točke tega sklepa se glasijo na ime in so

prosto prenosljive.
15. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v

centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri klirin-
ško depotni družbi. Nalog za vpis bo družba izdala vsak prvi
delovni dan v mesecu za imetnike, ki so pravico do zamenjave
uresničili v preteklem mesecu.

Amortizacijski načrt obveznic
Amortizacijski načrt zamenljive obveznice vsebuje izplačilo

obresti na nominalno vrednost glavnice dvakrat letno in izplačilo
nominalne vrednosti glavnice ob dospetju obveznice.

Obrestna mera znaša 7% letno in je nespremenljiva. Obresti
se obračunavajo na konformni način, upoštevaje dejansko število
dni v obrestovanem obdobju in letu.

Obresti se izplačujejo 1. junija in 1. decembra oziroma prvi
naslednji delovni dan, če dan dospelosti ni delovni dan v Republi-
ki Sloveniji, vsako leto do dospetja obveznice oziroma do zame-
njave obveznice za delnice izdajatelja.

Amortizacijski načrt zamenljive obveznice z nominalno vre-
dnostjo 100,00 EUR

v EUR
Datum  Izplačilo  Izplačilo  Izplačilo

dospetja glavnice obresti skupaj

1. 6. 2001 3,43 3,43
1. 12. 2001 3,45 3,45

1. 6. 2002 3,43 3,43
1. 12. 2002 3,45 3,45

1. 6. 2003 3,43 3,43
1. 12. 2003 3,45 3,45

1. 6. 2004 3,44 3,44
1. 12. 2004 3,44 3,44

1. 6. 2005 3,43 3,43
1. 12. 2005 3,45 3,45

1. 6. 2006 3,43 3,43
1. 12. 2006 3,45 3,45

1. 6. 2007 3,43 3,43
1. 12. 2007 3,45 3,45

1. 6. 2008 3,44 3,44
1. 12. 2008 3,44 3,44

1. 6. 2009 3,43 3,43
1. 12. 2009 3,45 3,45

1. 6. 2010 3,43 3,43
1. 12. 2010 100,00 3,45 103,45

Skupaj 100,00 68,80 168,80

Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v tolarski protivrednosti
po nakupnem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan dospetja.
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči
upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili
poslovanja Klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana.

Imetniku obveznice ne pripadajo obresti za čas od zapadlosti
terjatve do dneva vnovčitve terjatve.

Pravice iz obveznice do izplačila zastarajo v treh letih od dneva
dospetja posameznega kupona oziroma od dneva dospetja obvez-
nice.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisa-

ni v delniško knjigo na dan 18. 11. 2000 in ki svojo udeležbo
prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za sejo skupščine pred
dvorano, kjer bo zasedala skupščina, eno uro pred pričetkom seje.
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V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skup-
ščina družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine vključ-

no z besedilom predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta je na vpogled vsem delni-
čarjem družbe na sedežu družbe vsak de-
lavnik med 9. in 12. uro pri Mateji Rozman
ali Marjeti Cedilnik.

DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana

predsednik uprave: Bojan Petan l. r.

Ob-37520
Na podlagi točke 7.3.3. statuta delniške

družbe Svea Lesna industrija, d.d., Zagorje
ob Savi, sklicuje uprava

6. skupščino delničarjev
družbe Svea d.d Zagorje ob Savi,
ki bo dne 27. 11. 2000 ob 14. uri v

konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Milan Benko, za preštevalca
glasov Marjana Mlinarič-Pikelj in Sabina
Benko. Skupščini prisostvuje notarka Mar-
jana Kolenc-Rus.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem revizorske hiše Pricewa-
terhousecoopers in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1999 z izkazom izi-
da in bilanco stanj sprejme poročilo in mne-
nje revizorske hiše Pricewaterhousecoop-
ers, d.d. Ljubljana, k poslovanju družbe v
letu 1999

3. Razporeditev dobička za leto 1996 in
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme sklepo razporeditvi dobička v pre-
dlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje revizijska družba
Pricewaterhousecoopers d.d. Ljubljana.

5. Odtujevanje lastnih delnic.
Sprejme se predlog sklepa uprave o od-

tujevanju lastnih delnic.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Za-
gorje ob Savi, vsak delavnik od 8. do 12.
ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lah-
ko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisa-
ni v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vili upravi družbe svojo udeležbo na skup-
ščini. Pooblastilo mora biti pisno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
15. uri v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Svea Lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava

Ob-37521
Uprava družbe Nika, družba za upravlja-

nje s skladi,  Trg izgnancev 1a, 8250 Breži-
ce na podlagi 10. člena statuta sklicuje

8. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 21. 11. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe in skupaj z nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in skle-
pe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta; skupščina sprejme
prečiščeno besedilo statuta.

4. Poročilo uprave z mnenjem nadzor-
nega sveta o kapitalski neustreznosti dru-
žbe in načrt ukrepov za rešitev kapitalske
neustreznosti.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave z mnenjem nadzornega sveta o kapi-
talski neustreznosti družbe in načrt ukrepov
za rešitev kapitalske neustreznosti.

5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
zmanjšanje osnovnega kapitala z združitvijo
delnic.

6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: izključi se prednostna

pravica dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

Novoizdane delnice prevzamejo upniki,
ki vplačajo novoizdane delnice s prenosom
terjatev do družbe na družbo in s tem prido-
bijo stvarni vložek v njej.

Sklepi pod 5. in 6. so sprejeti z odlož-
nim pogojem, da bo predlagana prisilna po-
ravnava, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v
Krškem pod opr. št. 33/00, pravnomočno
izglasovana.

Skupščine se v skladu s statutom lahko
udeležijo delničarji, ki bodo deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo, ki jo vodi družba. Gradivo za skup-
ščino in prečiščeno besedilo statuta bo na
voljo na sedežu in v poslovalnici družbe de-
set dni pred zasedanjem skupščine.

Nika, upravljalska družba, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor

Ob-37522
Uprava družbe Nika, borzno posredni-

ška družba, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice
na podlagi 10. člena statuta sklicuje

6. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 21. 11. 2000 ob 13.30 na

sedežu družbe in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta; skupščina sprejme
prečiščeno besedilo statuta.

4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
zmanjšanje osnovnega kapitala z združitvijo
delnic.

5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: izključi se prednostna

pravica dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

Novoizdane delnice prevzamejo upniki,
ki vplačajo novoizdane delnice s prenosom
terjatev do družbe na družbo in s tem prido-
bijo stvarni vložek v njej.

Sklepi pod 4. in 5. so sprejeti z odlož-
nim pogojem, da bo predlagana prisilna po-
ravnava, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v
Krškem, pravnomočno izglasovana.

Skupščine se v skladu s 14. členom
statuta lahko udeležijo delničarji, ki bodo
deset dni pred zasedanjem skupščine vpi-
sani v delniško knjigo, ki jo vodi družba.
Gradivo za skupščino in prečiščeno bese-
dilo statuta bo na voljo na sedežu in v po-
slovalnici družbe deset dni pred zaseda-
njem skupščine.

Nika, borzno posredniška družba
mag. Branko Šušterič, direktor

Razne objave

Ob-37227
Občina Kamnik objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
Predmet prodaje so:
– poslovni prostori
1. Poslovni prostor v pritličju objekta

Ljubljanska 3/c v Kamniku, v skupni izmeri
155 m2 (samopostrežna Zaprice – nezase-
deno). Izhodiščna cena je 22 mio SIT.

2. Poslovni prostor v pritličju objekta
Ljubljanska 3/c v Kamniku, v skupni izmeri
76,54 m2 (bife Zaprice – sklenjena najem-
na pogodba za nedoločen čas). Izhodiščna
cena je 14 mio SIT;

– stavbna zemljišča
3. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št.

849/23 k.o. Kamnik v izmeri 1.499 m2. Izho-
diščna cena je 10.500 SIT/m2. Zemljišče se
nahaja v območju ZN B-8 Zg. Perovo.

4. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1504/28 k.o. Kamnik v izmeri 1.258 m2

in parc. št. 1504/30 k.o. Kamnik v izmeri
456 m2. Izhodiščna cena je 15.000
SIT/m2. Zemljišče se nahaja v območju ZN
B-8 Zg. Perovo. Pred izdajo gradbenega
dovoljenja za gradnjo na tem zemljišču bo
potrebno predhodno urediti dostop.
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Pogoji:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v RS, ki se izkaže z registrskimi
listinami ali fizična oseba, ki se izkaže s
potrdilom o državljanstvu.

2. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti
ceno ter plačilne pogoje z datumom plačila.
Zadnji rok plačila je 20. 12. 2000.

3. Nepremičnina je naprodaj po sistemu
»videno-kupljeno«. Davek na promet nepre-
mičnin in notarske stroške plača kupec.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kam-
nik v zapečateni ovojnici z oznako »Ponud-
ba za nakup nepremičnin pod zap. št.
_______« do vključno 7. 11. 2000 do 12.
ure.

5. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
14 dneh po končanem zbiranju ponudb.

6. Prednost pri nakupu poslovnih pro-
storov bodo imeli ponudniki, ki bodo ponu-
dili odkup obeh poslovnih prostorov.

7. Izbrani kupec mora prodajno pogod-
bo skleniti v 10 dneh po obvestilu o izboru.

8. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino,
ki je zajeta v tem razpisu.

9. Vse informacije glede nepremičnin in
njihovega ogleda dobijo zainteresirani kup-
ci po telefonu 818-128.

Občina Kamnik

Ob-37335
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odloč-
ba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00) in smiselni uporabi uredbe o odpo-
rodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 52/98) in sklepa občinskega
sveta z dne 22. 9. 1999, Občina Prevalje
objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin na

Prevaljah, z zbiranjem pisnih ponudb
I. Predmet prodaje so naslednje nepre-

mičnine:
1. poslovni prostor v izmeri 60,29 m2, v

pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Trg
36, Prevalje in v prvem nadstropju v izmeri
62,34 m2, skupno 122,63 m2, izklicna ce-
na: 13,635.995 SIT. Poslovni prostor je
zaseden.

2. Poslovni prostor v izmeri 38,45 m2, v
pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Trg
36, Prevalje, izklicna cena: 4,479.425 SIT.

3. Poslovni prostor v izmeri 46,17 m2, v
pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Trg
36, Prevalje, izklicna cena: 5,378.805 SIT.
Poslovni prostor je zaseden.

4. Poslovni prostor v izmeri 46,78 m2, v
prvem nadstropju poslovno-stanovanjske
zgradbe Trg 36, Prevalje. Izklicna cena:
4,958.680 SIT. Poslovni prostor je zase-
den.

Vsi poslovni prostori so v poslovno –
stanovanjski zgradbi Trg 36, Prevalje, stoje-
či na parc. št. 288/2 – stanovanjsko-po-
slovna stavba v izmeri 227 m2, dvorišče v

izmeri 410 m2, vpisana pri vl.št. 121, k.o.
Farna vas. Etažna lastnina ni vknjižena. Ne-
premičnine pod 1., 3. in 4 – so obremenje-
ne z najemnim razmerjem. Najemniki imajo
ob izpolnjevanju enakih pogojev dražbe
predkupno pravico.

Poslovno-stanovanjska stavba Trg 36 bo
adaptirana v skladu z lokacijsko dokumen-
tacijo št. 04/99-LD, maj 1999, projektanta
EXTRA d.o.o. Prevalje in dopolnitvijo št.
04A/99-oktober 1999 in št. 04B/99-LD,
april 2000. Kupci morajo v svoji ponudbi
pisno izjaviti, da pristajajo na predvideno
adaptacijo in da bodo sodelovali v projektu
adapacije, tako v terminskem, kot v finan-
čnem smislu.

II. Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje, do vključno 3. 11. 2000, do 12.
ure, v zapečatenem ovitku, z oznako “Po-
nudba –poslovni prostori Trg 36 – ne odpi-
raj” ter z razločno označeno številko od 1
do 4, za kateri poslovni prostor iz razpisa se
daje ponudba.

III.Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca,
– označbo poslovnega prostora z zapo-

redno številko iz razpisa,
– ponujeno ceno v SIT,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plača-
nih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,

– dokazilo o vplačilu kavcije,
– pisno izjavo, da pristaja na predvideno

adaptacijo v skladu z navedeno lokacijsko
dokumentacijo in da bo sodeloval pri skupni
rekonstrukciji objekta (finančno in termin-
sko usklajeno),

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.

IV. Kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene plačajo dražitelji na ŽR 51830
– 630-26016. Kavcija bo uspelemu draži-
telju vračunana v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po kon-
čani javni dražbi.

V. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila ne sme biti daljši od 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če izbrani
dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogod-
be v predpisanem roku, bo prodajni posto-
pek razveljavljen in kavcija zadržana.

VI. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri,
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dra-
žbe obveščeni takoj, vsi ostali dražitelji pa

bodo o izidu pisno obveščeni v roku 2 dni
od javnega odpiranja ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva, vključno z davkom na promet nepre-
mičnin plača kupec,

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

VII. Ogled nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe, je možen vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro, po predhodni najavi na
Občini Prevalje, tel. 02/82-46-114. Intere-
senti lahko dobijo vse dodatne informacije v
zvezi s to javno dražbo na isti tel.št. pri g.
Kumpreju.

VIII. Odpiranje ponudb bo dne 3. 11.
2000 ob 12.15, v prostorih sejne sobe Ob-
čine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Ponudniki –
pravne osebe, ki bodo prisotne na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji predloži-
ti pisno pooblastilo.

Občina Prevalje

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

AUTOSTAR d.o.o., Brnčičeva 13, Ljublja-
na-Črnuče, štampiljko pravokotne oblike z napi-
som Autostar d.o.o. Ljubljana Tel
061/161-32-95, Fax 061/161-3234.
gni-38663

BIROOPREMA VOVK d.o.o., Stegne 21 c,
Ljubljana, štampiljko z napisom Birooprema
VOVK d.o.o. Ljubljana. gnr-38629

EURONOVA d.o.o., Brnčičeva 13, Ljublja-
na-Črnuče, štampiljko z napisom EURONOVA
Ljubljana d.o.o tel. 061/1613295, fax
061/1613234. gnh-38664

Vino Brežice, d.d., Cesta bratov Cerjakov
33, Brežice, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike v velikosti 5,5 cm × 2 cm, z zelenim
tiskom napisano naslednje besedilo: Logotip Vi-
no Brežice, Proizvodnja in trgovina, d.d., Cesta
bratov Cerjakov 33 14. Ob-37234

Priglasitveni list

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-4094/95, izdan dne
2. 8. 1995. gnn-38108

Eržen Jože, Kresniške poljane 15, Kresni-
ce, priglasitveni list, opravilna št. 23-0054/97,
izdan dne 17. 12. 1997. gnb-38570

Goršin Silvija, s.p. Dol. Gradišče 10, 8310
Šentjernej, dne 31. 12. 2000 preneham z
opravljanjem gostinske dejavnosti, zato prekli-
cujem Obrtno dovoljenje, št.
011925/0625/00-48/1995. Ob-37231

Juriševič Karmen, Oljčna pot 13, Izola - Iso-
la, priglasitveni list, opravilna št. 013-0274/94 -
reprezentativni priglasitveni list, izdan dne 25. 5.
1994. gnq-38109



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 97 / 20. 10. 2000 / Stran 9197

Košak Marijan, Černetova ulica 29/b, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-0015/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnz-38496

Novak Marko, Lackova 83, Maribor, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-5756/98, izdan dne
15. 9. 1998. gno-38461

Ornik Irena, Kardeljeva cesta 51, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5266/97, iz-
dan dne 15. 9. 1997. gnp-38356

Rebec Mitja, Erazmova 27, Postojna, prigla-
sitveni list, opravilna št. 41-661/95, izdan dne
13. 11. 1995. gnf-38316

Rozman Marija s.p., Krakovski nasip 14, Lju-
bljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030448/1576/00-38/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gng-38290

Sedmak Franci, Tunjiška 1, Kamnik, obrtno
dovoljenje, št. 041254/1305/01-25/1995.
gnf-38591

Štampfer Metka, Konšakova 16, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0786/94, iz-
dan dne 24. 9. 1997. gno-38107

Štefančič Borut, Gasilska 3, Rakek, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. in reprezentativno obr-
tno dovolenje, št.
051052/0803/01-14/1996ba, izdana dne
10. 6. 1996. gno-38457

Velgiusto Mario s.p., Sečovlje 3, Sečovlje -
Sicciole, obrtno dovoljenje, št.
013548/1011/00-50/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnq-38280

Potne listine

Bačnik Vladimir, Sp. Pirniče 45, Medvode,
potni list, št. AA 48354, izdala UE Ljubljana.
gno-38282

Baranja Milan, Ivana Suliča 12/B, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
105829, izdala UE Nova Gorica. gnn-38633

Berčon Janko, Vreskovo 50, Trbovlje, potni
list, št. BA 454528, izdala UE Trbovlje.
gnc-38169

Berčon Veronika, Vreskovo 50, Trbovlje, po-
tni list, št. BA 455531, izdala UE Trbovlje.
gnb-38170

Bernik Janez, Klobovsova ulica 4, Škofja
Loka, potni list, št. AA 894718, izdala UE Škofja
Loka. gnd-38347

Blažič Borut, Kranjska cesta 8, Radovljica,
potni list, št. AA 876610, izdala UE Ljubljana.
gnb-38395

Bradač Ester, Ul. bratov Židan 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 327403, izdala UE Ljubljana.
gny-38647

Bučić Ivo, Balos 9, Tržič, potni list, št. AA
361366, izdala UE Tržič. gng-38390

Budja Angela, Ptujska cesta 2, Ormož, potni
list, št. BA 435061, izdala UE Ormož.
gnl-38410

Budja Dušan, Ptujska cesta 2, Ormož, potni
list, št. BA 180361, izdala UE Ormož.
gnj-38412

Ciman Štefan, Ledine 121, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 22746, izdala
UE Nova Gorica. gnn-38533

Cvijanović Zora, Črtomirova 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 712754, izdala UE Ljubljana.
gnj-38462

Čalošević Ivan, Trnovlje 26, Cerklje na Gore-
njskem, potni list, št. BA 921131, izdala UE
Kranj. gnb-38470

Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad Škofjo
Loko, potni list, št. BA 632432, izdala UE Škof-
ja Loka. gnb-38345

Dokl Lidija, Na Herši 14, Ljubljana, potni list,
št. AA 409768, izdala UE Ljubljana. gnr-38679

Dugar Vladimir, Avče 7, Kanal, potni list,
št. BA 104091, izdala UE Nova Gorica.
gnt-38402

Dugić Elvis, Tovarniška cesta 22/a, Loga-
tec, potni list, št. BA 876796, izdala UE Ljublja-
na. gns-38453

Dugić Enver, Tovarniška cesta 22/a, Loga-
tec, potni list, št. AA 454992, izdala UE Ljublja-
na. gnr-38454

Dugić Hava, Tovarniška cesta 22/a, Loga-
tec, potni list, št. AA 307612, izdala UE Ljublja-
na. gnx-38452

Ferzi Veapi, Glavna cesta 24, Mirna, potni
list, št. AA 118123, izdala UE Trebnje.
gnn-38558

Filipič Andrej, Oljčna pot 8, Koper - Capodi-
stria, potni list, št. AA 353074, izdala UE Koper.
gnn-38258

Filipič Andrej, Oljčna pot 8, Koper - Capodi-
stria, maloobmejno prepustnico, št. AI 143154,
izdala UE Koper. gnm-38259

Foštagić Fadila, Blejska cesta 13, Tržič, pot-
ni list, št. AA 360854, izdala UE Tržič.
gnq-38655

Foštagić Šehrizad, Blejska cesta 13, Tržič,
potni list, št. AA 360521, izdala UE Tržič.
gnr-38654

Fučko Valentina, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list, št. BA 777790, izdala
UE Nova Gorica. gnu-38401

Grčar Roman, Zg. Pirniče 119/a, Medvode,
potni list, št. BA 833763, izdala UE Ljubljana.
gnh-38564

Hauptman Andrej, Sarajevska 6, Maribor, po-
tni list, št. BA 9836, izdala UE Maribor.
gnd-38143

Hlede Liza, Krožna cesta 8, Koper - Capodi-
stria, potni list, št. BA 576201, izdala UE Koper.
gno-38632

Horvat Peter, Zaprice 8, Kamnik, potni list,
št. AA 627477, izdala UE Kamnik. gni-38438

Hribar Boštjan, Vrhpolje pri Šentvidu 7/a,
Ivančna Gorica, potni list, št. BA 734161, izdala
UE Grosuplje. gnm-38659

Hušidić Zemir, Prijateljeva 30, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 721005, izdala UE Ljubljana.
gnf-38641

Janković Velimir, Volčji grad 53, Komen, po-
tni list, št. AA 247048, izdala UE Ljubljana.
gni-38313

Jelovčan Igor, Cvetlična ulica 1, Naklo, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
91/2000. gnv-38600

Jelovčan Karmen, Cvetlična ulica 1, Naklo,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
9172000. gnw-38599

Jesenek Aleksandra, Pionirska ulica 5, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 143643, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnm-38409

Juvanc Jure, Glinškova ploščad 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 681112, izdala UE Ljubljana.
gng-38640

Kalan Peter, Kajuhova ulica 22, Kranj, potni
list, št. AA 346458, izdala UE Kranj. gnt-38202

Kenda Vladimir, Kajuhova 3, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 83047, izdala
UE Izola. gnp-38181

Kikelj Janez, Bratovševa ploščad 18, Ljublja-
na, potni list, št. BA 984079, izdala UE Ljublja-
na. gnr-38154

Kocjančič Aleksander, Gotovlje 105/c, Ža-
lec, potni list, št. BA 967109, izdala UE Žalec.
gnx-38648

Korak Aleksander, Rudarjevo 30, Črna na
Koroškem, potni list, št. BA 746805, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnz-38521

Kosmajer Dominik, Stanetinci 29, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. AA 467884, izdala UE
Gornja Radgona. gnq-38580

Kostić Emina, Ravne 26, Tržič, potni list, št.
BA 676199, izdala UE Tržič. gni-38163

Košmrl Anja, Brdo 37, Bovec, potni list, št.
BA 805149, izdala UE Tolmin. gnw-38674

Košuljandić Silva, Cesta Prekomorskih bri-
gad 13, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 96518, izdala UE Nova Gorica.
gnd-38418

Krajnc Barbara, Trg Rivoli 7, Kranj, potni list,
št. AA 98506, izdala UE Kranj. gne-38467

Krebs Andraž, Topolšica 114/d, Topolšica,
potni list, št. AA 543065, izdala UE Velenje.
gnu-38576

Kristančič Mirjam, Vipolže 94, Dobrovo v Br-
dih, maloobmejno prepustnico, št. AI 128010,
izdala UE Nova Gorica. gnm-38534

Lulić Aida, Črtomirova 24, Ljubljana, potni
list, št. BA 948481, izdala UE Ljubljana.
gnl-38460

Lumbar Katja, Golo brdo 110, Medvode,
potni list, št. BA 680565, izdala UE Ljubljana.
gnd-38393

Majcen Katja, Cankarjeva 76, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 86793, izdala
UE Nova Gorica. gnm-38459

Mastnak Sabina, Krajnčica 41/a, Šentjur,
potni list, št. BA 837889, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnh-38539

Mihelič Andrej, Streliška 8/a, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 853635, izdala UE Ljubljana.
gnf-38516

Miklavc Franc, Selovec 70, Dravograd, pot-
ni list, št. BA 277817, izdala UE Dravograd.
gnw-38574

Mlakar Samo, Tomšičćeva 70, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 742425, izdala UE Slovenj
Gradec. gng-38540

Movja Dušan, Vinogradniška ulica 7, Dobro-
vo v Brdih, potni list, št. AA 153349, izdala UE
Nova Gorica. gnn-38408

Perko Cvetko, Za jezom 11, Tržič, potni list,
št. AA 191035, izdala UE Tržič. gnx-38423

Perko Gregor, Za jezom 11, Tržič, potni list,
št. BA 179401, izdala UE Tržič. gnv-38425

Perko Marija, Za jezom 11, Tržič, potni list,
št. BA 394747, izdala UE Tržič. gnw-38424

Pisar Franc, Javornik 26, Ravne na Koro-
škem, potni list, št. BA 856012, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. gne-38417

Plevnik Anton, Mlinska 9, Slovenske Konji-
ce, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
94/2000. gnn-38158

Poljanšek Denis, Medvedova ul.9, Kamnik,
potni list, št. BA 931076, izdala UE Kamnik.
gnp-38106

Potočnik Janez, Ulica Gorenjskega odreda
2, Kranj, potni list, št. AA 346484, izdala UE
Kranj. gnp-38456

Predikaka Roman, Trubarjeva 5, Maribor, po-
tni list, št. BA 283126, izdala UE Maribor.
gnb-38695

Prešeren Domen, Ilešičeva 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 814098, izdala UE Ljubljana.
gng-38340

Pukšič Katarina, Destrnik 2, Destrnik, potni
list, št. BA 440707, izdala UE Ptuj. gnf-38691

Regber Ana, Zagorica pri velikem Gabru 34,
Veliki Gaber, potni list, št. AA 609592, izdala UE
Trebnje. gnu-38426

Rudnik Novica, Sp. Škofije 127, Škofije, po-
tni list, št. BA 490723, izdala UE Koper.
gnt-38177

Rudolf Jožef, Scopolijeva 7, Ljubljana, potni
list, št. AA 49258, izdala UE Ljubljana.
gne-38617

Sakelšek Jože, Kidričeva cesta 23, Kranj,
potni list, št. BA 859673, izdala UE Kranj.
gnz-38446

Sedeljšak Anton, Prelog, Pod hribom 2, Do-
mžale, potni list, št. AA 326624, izdala UE Dom-
žale. gno-38557

Simič Zoran, Cesta dveh cesarjev 106/e,
Ljubljana, potni list, št. BA 238417, izdala UE
Ljubljana. gnp-38681

Simić Ratko, Partizanska 14, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. AA 299093, izdala UE Mari-
bor. gnr-38129

Simončič Boštjan, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 664876, izdala UE Ljubljana.
gnz-38621

Sivka Drago, Zvodno 22, Celje, potni list, št.
AA 901728, izdala UE Celje. gnv-38525
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Skok Tea, Trg svobode 11, Kanal, potni list,
št. BA 866774, izdala UE Nova Gorica.
gnw-38399

Smerdel Zakrajšek Rafko, Trnje 36, Pivka,
potni list, št. BA 19225, izdala UE Postojna.
gnj-38662

Smrekar Suzana, Gor. Pirošica 31, Cerklje
ob Krki, potni list, št. AA 942836, izdala UE
Brežice. gnv-38475

Stipič Jože, Veliko Mlačevo 76, Grosuplje,
potni list, št. BA 871057. gng-38165

Stropnik Dejan, Skorno 22, Šoštanj, potni
list, št. BA 871664, izdala UE Velenje.
gnu-38301

Šalamun Franc, Erjavčeva 28, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 116202, izda-
la UE Nova Gorica. gnk-38636

Ščap Helena, Brniška cesta 62, Vodice, po-
tni list, št. BA 187659, izdala UE Ljubljana.
gnt-38556

Šon Ladislava, Cesta v Debro 23, Laško,
potni list, št. AA 260322, izdala UE Laško.
gnl-38189

Švigelj Jure, Gubčeva cesta 3, Velenje, pot-
ni list, št. AA 264155, izdala UE Velenje.
gnj-38637

Toplak Dušan, Male Rodne 5, Rogaška Sla-
tina, potni list, št. BA 382214, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnd-38468

Torbica Tadej, Grčna 6/a, Nova Gorica, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 96529, izdala UE
Nova Gorica. gnr-38529

Tratnik Marjanca, Cekovnik 21, Idrija, potni
list, št. CA 4352, izdala UE Idrija. gnv-38300

Turkuš Srečko, Lovrenc na Dravskem polju
106/a, Lovrenc na Dravskem polju, potni list, št.
AA 261174, izdala UE Ptuj. gnt-38152

Urbas Bojana, Ulica A. Rabiča 17, Mojstra-
na, potni list, št. BA 336371, izdala UE Jeseni-
ce. gns-38328

Usnikemal Omeri, Šešče 3, Prebold, potni
list, št. BA 842904, izdala UE Žalec. gnh-38293

Vajgl Ivo, Cesta Dolomitskega odreda 43,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AD 001651.
gnm-38384

Venier Matej, Cesta v Rožno dolino 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 95538, izdala UE Ljublja-
na. gns-38678

Vodopija Mojca, Verje 31/D, Medvode, pot-
ni list, št. AA 531451, izdala UE Ljubljana.
gnh-38339

Vujasinović Ivana, Streliška 8/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 971938, izdala UE Ljubljana.
gne-38517

Zadravec Ivan, Vrhovci, Cesta XVII/24, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 764395, izdala UE Ljub-
ljana. gny-38551

Zrnec Karmen, Bevkova ulica 11, Ajdovšči-
na, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
80-81/2000. gnp-38531

Žavbi Suzana, Migojnice 1, Griže, potni list,
št. BA 809517, izdala UE Kamnik. gnb-38295

Žigon Marija Angela, Ul. Pohorskega bataljo-
na 57, Ljubljana, potni list, št. BA 454856, izda-
la UE Ljubljana. gnm-38584

Živin Filipič Biljana, Vegova 17, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 229555, izdala UE
Koper. gnp-38256

Živin Filipič Biljana, Vegova 17, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
115062, izdala UE Koper. gno-38257

Županc Marjan, Kvedrova 6, Senovo, potni
list, št. BA 747006, izdala UE Krško.
gng-38140

Osebne izkaznice

Bagar Simon, Sulinci 75, Petrovci, osebno
izkaznico, št. 34045. gno-38182

Balantič Nina, Kovorska c. 21, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 377642. gni-38413

Bigec Martin, Cesta zmage 79, Maribor,
osebno izkaznico, št. 251308. gnw-38174

Blažič Liberija, Črtomirova 1/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19953. gnx-38598

Boh Dušan, Sarajevska 2, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 194062. gnq-38330

Bradač Ester, Ulica bratov Židan 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 328369.
gnz-38546

Brezner Renato, Zelena ulica 5, Hoče,
osebno izkaznico, št. 208451. gnw-38699

Bučić Ivo, Balos 9, Tržič, osebno izkazni-
co, št. 306548. gnh-38389

Celarc Janez, Gradišče 12, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 191743. gnq-38355

Cerar Črt, Bukovčeva 6, Radomlje, oseb-
no izkaznico, št. 58441. gnk-38411

Čandek Vojko, Podbrežna 1, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 10465.
gno-38532

Čavlović Vera, Česnikova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22849. gnp-38606

Ćirić Eva, Brilejeva ulica 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 368395. gnr-38229

Dolinar Miha, Pod gradom 2, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 57916.
gni-38563

Dresh Albin, Hruševska cesta 64, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 338033.
gnj-38166

Duraković Arifa, Drabošnjakova 9/d, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 310636.
gnf-38391

Frank Martina, Kovčice 19, Obrov, oseb-
no izkaznico, št. 252132. gny-38297

Fučko Valentina, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 2078.
gnv-38400

Galič Vinko, Podpeška 272, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 385356.
gnb-38445

Gračner Joško, Brdo 1/a, Planina pri Se-
vnici, osebno izkaznico, št. 138231.
gnh-38414

Gruden Marko, Bilje 107/a, Renče, ose-
bno izkaznico, št. 326635. gns-38553

Haliti Valbone, Koroška cesta 41, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 30659.
gnu-38351

Hlavaty Zdenko, Resljeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 428538. gnv-38650

Horvat Primož, Postružnikova 6, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 15206.
gnw-38178

Hrvatin Marinko, Kampel 12, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 73910.
gnk-38536

Jakop Vida, Brezen 4, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 151472. gnw-38353

Jeranko Marijana, Kremžarjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 321122.
gnq-38255

Jere Ivan, Na bregu 7, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 257186. gns-38303

Komljanec Janez, Celjska cesta 60, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št. 166697.
gnb-38320

Kordiš Uršula, Črna vas 280, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 15036. gne-38642

Košmrl Anja, Brdo 37, Bovec, osebno
izkaznico, št. 62534. gnx-38673

Krištof Vida, Brilejeva 14, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 174335. gnd-38618

Leban Biala, Gosposvetska 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 47020. gnu-38526

Lebar Igor, Cesta II. grupe odredov 1,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
179316. gny-38522

Leskovšek Marjan, Globoko 22, Globo-
ko, osebno izkaznico, št. 313977.
gnd-38543

Likar Mirica, Mladinska 1, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 392019.
gnn-38483

Majcen Smiljana, Hranjigovci 10, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 275583.
gnj-38537

Mijanović Radomir, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 206648.
gnk-38586

Mlinar Miha, Martinj hrib 8, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 219137. gnb-38495

Obrez Karmen, Pangrac 95/b, Griže,
osebno izkaznico, št. 244950. gne-38292

Pačelat Mauricio, Kvedrova c. 6, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 283364.
gnu-38676

Panič Nace, Primorska 13, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 255997. gno-38307

Paulin Jože Janez, Bilečanska 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 228623.
gnq-38380

Peterca Matjaž, Kašeljska cesta 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 326087.
gnh-38289

Praprotnik Jožefa, Gosposvetska 17, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 39206. gnr-38304

Pukl Alojz, Valvazorjeva 52, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 147821. gny-38697

Ravbar Stanislav, Vrhovlje 28/a, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 317640. gnd-38643

Razgoršek Alojz, Milčinskega ulica 3, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 237107.
gnv-38325

Rešek Drago, Pod anteno 14, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 31613.
gnq-38530

Rustja Zdravko, Ivana Suliča 4/a, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
421640. gnu-38626

Saftić Ursula, Ulica bratov Babnik 14, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 183833.
gnb-38428

Selič Robert, Elektrarniška 18, Vuzenica,
osebno izkaznico, št. 232172. gnf-38291

Simić Marko, Čokova 5, Portorož - Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 213302.
gnz-38321

Skutnik Marija, Bevče 10, Velenje, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 80/2000. gnl-38135

Sopčič Karel Avgust, Apihova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 278677.
gnu-38476

Srdić Simon, Pohlinova 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 45244. gnb-38420

Stanić Alen, Na plavžu 14, Železniki, ose-
bno izkaznico, št. 114377. gnd-38193

Stradar Sonja, Gimnazijska 15/d, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 68453. gny-38322

Šimić Štefanija, Resslova 3, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 308741. gnf-38416

Tekalec Simona, V zavoju 9, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 251763. gnv-38350

Terčon Aleksander, Šolska 9, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 178136.
gnu-38176

Tkalec Slavica, Cesta v Zgornji log 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195789.
gnn-38583

Vaupotič Branko, Vrazova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 173837. gni-38638

Vek Aleksander, Šentiljska cesta 118/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 122770.
gnw-38324

Vogrin Boštjan, Log 2, Spodnji Duplek,
osebno izkaznico, št. 285195. gne-38542

Vrhunc Metka, Zgornje Pirniče 10/c, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 161701.
gnb-38670

Zadravec Sandra, Preglov trg 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 187975.
gny-38672

Zaletel Antonija, Zupančičeva ulica 9, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 230717.
gnp-38331

Zapušek Manica, Kajuhova 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 28370. gnx-38573
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Žmauc Dragica, Borova vas 13, Maribor,
osebno izkaznico, št. 249660. gne-38142

Žnidar Anica, Koštialova 9, Novo mesto,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 76/1999. gnd-38693

Žnuderl Leopoldina, Ul. bratov Greifov 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 261024.
gng-38294

Vozniška dovoljenja

Ajtič Goran, Cesta na Zlato polje 15, Kiso-
vec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1392749,
izdala UE Zagorje. gni-38538

Al Salman Nadja, Mladinska ulica 7, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
12557, izdala UE Gornja Radgona. gne-38267

Ambrož Robert, Vodovodna pot 4, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gne-38367

Anzeljc Janez, Mali Log 21, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6295,
izdala UE Ribnica. gnl-38260

Arnuš Lovro, Prežihova 13, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1378663, reg.
št. 101749. m-1697

Avsec Mitja, Šercerjeva cesta 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085326, reg. št. 25644, izdala UE Velenje.
gnq-38405

Ažman Alenka, Bezenškova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972669, reg. št. 155178, izdala UE Ljubljana.
gno-38507

Ažman Jure, Bezenškova ulica 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1214335, reg. št. 152275, izdala UE Ljublja-
na. gnc-38519

Balaban Zorica, Ulica Metoda Mikuža 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391818, reg. št. 190485, izdala UE Ljubljana.
gnj-38337

Balon Romeo, Ulica v Kokovšek 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
389913, reg. št. 145832, izdala UE Ljubljana.
gni-38688

Banjević Nikola, Rečica ob Savinji 103, Re-
čica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7986, izdala UE Mozirje. gnf-38466

Batjan Štefan, Zofke Kvedrove 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 7490.
gnb-38120

Berčan Damijan, Mirna pot 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1342122,
reg. št. 230456, izdala UE Ljubljana.
gnk-38336

Berčon Magdalena, Predilniška 4, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246487,
izdala UE Litija. gnl-38160

Blažič Ivan, Pionirska 1, Kanal, vozniško do-
voljenje. gni-38113

Bombek Tomaž, Jadranska 11, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 30204, izdala UE
Ptuj. gnf-38266

Bratkovič Borut, Miren 194, Miren, vozniško
dovoljenje. gno-38357

Buh Anže, Cesta Cirila Kosmača 65, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1420998, reg. št. 237674, izdala UE Ljublja-
na. gnm-38609

Cepin Klavdija, Ložnica 33/e, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20227, izdala
UE Žalec. gng-38315

Cestnik Igor, Cesta Tončke Čeč 82, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5927,
izdala UE Trbovlje. gnj-38362

Cifer Franc, Razlagova ul. 22/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 24301.
gnb-38595

Ciman Štefan, Ledine 121, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnh-38489

Cimprič Andrej, Ragovska 16, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25436, izda-
la UE Novo mesto. gnx-38123

Debevec Božena, Jakčeva ulica 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971292, reg. št. 89900, izdala UE Ljubljana.
gnk-38561

Delič Ivan, Kurirska 10, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. S 28908. gnf-38541

Delovec Alenka, Srednja vas 84, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303525,
reg. št. 50607, izdala UE Kranj. gnj-38587

Dermastja Simona, Ropretova 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 787107,
reg. št. 24531, izdala UE Domžale, izdano na
ime Zdravič Simona. gnb-38520

Dolenc Matej, Delavska cesta 42, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 644069, reg.
št. 27893, izdala UE Kranj. gnz-38121

Dolinar Miha, Pod gradom 2, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12722, izdala UE Vrhnika. gnj-38562

Filipović Aleksandra, Bičevje 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1434510,
reg. št. 237754, izdala UE Ljubljana.
gnm-38309

Fon Andrej, Mirna pot 10, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 15126, izdala UE
Sežana. gnk-38365

Foštagić Šehrizad, Blejska cesta 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 7024,
izdala UE Tržič. gns-38653

Frantar Rudi, Malija 72, Izola - Isola, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 1530, izdala UE
Izola. gni-38363

Gamboc Alesandro, Senčna pot 82, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 13070, izdala UE Piran. gni-38488

Gardner David Lloyd, Bohinjčeva ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352227, reg. št. 229733, izdala UE Ljublja-
na. gnp-38431

Gešelj Katja, Zapudje 11, Dragatuš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11728, izdala
UE Črnomelj. gnt-38527

Goboc Igor, Talanyijeva 13, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 20991. gnz-38596

Golež Roman, Stopče 23, Grobelno, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8092, izdala
UE Šentjur pri Celju. gny-38422

Goručan Miha, Radomeljska cesta 18, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1184301, izdala UE Kamnik. gnq-38105

Grabeljšek Anton, Martinčeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1264330, reg. št. 85444, izdala UE Ljubljana.
gnr-38579

Grbas Roko, Veluščkova 8, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9424, izdala
UE Izola. gnd-38593

Grenko Janez, Matke 84, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1383581, izdala
UE Žalec. gnn-38333

Grušovnik Peter, Mariborska cesta 55, Se-
lnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3293, izdala UE Maribor. m-1701

Gyura Marjan, Smučidol 2, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1067695, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnu-38651

Hauptman Armando, Gasilska ulica 9, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
611006. m-1700

Hodžar Mitja, Prisoje 4, Koper - Capodistria,
vozniško dovoljenje, št. 27282. gnm-38359

Horvat Olga, Ljubljanska 93, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000699425,
reg. št. 24880, izdala UE Domžale. gnh-38614

Horvat Sonja, Kočno ob Ložnici 1/a, Lapor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19463.
gnd-38268

Hribar Stanko, Adamičeva cesta 41/a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11033, izdala UE Grosuplje. gnz-38471

Hrvatin Marinko, Kampel 12, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg. št. 197.
gnp-38581

Ivanjšič Ela, Belšakova ulcia 71, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7645, izdala UE
Lenart. gnq-38480

Jamnikar Boštjan, Groharjeva 3, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444915,
reg. št. 108319. m-1705

Jandrlič Milan, Razdrto 47, Hruševje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7156, izdala
UE Postojna. gny-38597

Janev Igor, Hotemaže 23, Šenčur, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420079, reg. št.
237345, izdala UE Ljubljana. gnt-38602

Jereb Amalija, Rovte 133, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1926, izdala UE
Logatec. gnt-38102

Jereb Miha, Rovte 133, Rovte, vozniško do-
voljenje, kat. H, reg. št. 6858, izdala UE Loga-
tec. gnu-38101

Jerebic Simon, Lipovci 67, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, št. 30683. gnc-38369

Jovanovič Jana, Stranska pot 3, Šenčur, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194715,
reg. št. 48861, izdala UE Kranj. gnc-38269

Jurič Aleksander, Loka 32/a, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1472365,
reg. št. 75701. m-1664

Jurkas Nevenka, Račka cesta 15, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
720354, reg. št. 85702. m-1706

Kamnikar Gregor, Jarška cesta 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367819, reg. št. 234619, izdala UE Ljublja-
na. gnx-38398

Kaučič Mitja, Radvenci 31, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 13213,
izdala UE Gornja Radgona. gnz-38671

Kemperl Peter, Novi trg 26/a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12601, iz-
dala UE Kamnik. gno-38582

Kerhe Sergej, Trniče 21/a, Marjeta na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1377952, reg. št. 118152. m-1665

Klinc Metka, Nova vas pri Markovcih 92/a,
Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37632, izdala UE Ptuj. gnc-38469

Kokšarov Edvard, Opekarniška 12/b, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1421276, reg. št.
47698. gnd-38493

Koleša Janez, Maistrova 1, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 995432, izdala UE
Litija. gng-38690

Kolner Alfred, Gorazdova ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212723, reg. št. 19770, izdala UE Ljubljana.
gno-38482

Komprej Aljoša, Skorno 20, Šoštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. HH, reg. št. 27086, izdala
UE Velenje. gnw-38299

Konić Hermina, Kojsko 82, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35700, izdala
UE Nova Gorica. gni-38263

Kopolec Dejan, Vavta vas 64, Straža, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 35795, izdala UE
Novo mesto. gnm-38559

Korak Aleksander, Rudarjevo 30, Črna na
Koroškem, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 80/2000, duplikat vozni-
škega dovoljenja. gnm-38484

Korelc Andreja, Goljek 4, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 906451, reg. št.
8161, izdala UE Trebnje. gnu-38605

Korošak Klemen, Cogetinci 78/b, Cerkve-
njak, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, reg. št. 94206, izdala UE Lenart. m-1708

Kosmajer Dominik, Stanetinci 29, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7919, izdala UE Gornja Radgona. gni-38463

Košenina Gregor, Pod jezom 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1011011,
reg. št. 204691, izdala UE Ljubljana.
gnz-38271
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Kotnik Mitja, Ulica Trškovih 19, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1221211, reg. št. 82230, izdala UE Mari-
bor. m-1695

Kovač Janez, Škofjeloška cesta 29, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420094, reg. št. 237356, izdala UE Ljublja-
na. gnr-38429

Kovač Miran, Brest 51, Ig, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. S 42163, reg. št. 117009,
izdala UE Ljubljana. gnd-38568

Kovačič Rajko, Miklošičeva ulica 3, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758277,
reg. št. 21239, izdala UE Domžale. gne-38667

Koželj Franc, Prijateljeva 15, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7675, izdala
UE Šentjur pri Celju. gni-38188

Kraševec Matej, Gorenjska cesta 44, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366221, reg. št. 213259, izdala UE Ljublja-
na. gnm-38284

Kremžar Janez, Ulica 28. maja 75, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322034, reg. št. 28485, izdala UE Ljubljana.
gnk-38611

Kunstelj Marija, Spodnja Senica 13, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685350, reg. št. 133456, izdala UE Ljubljana.
gnn-38658

Lančič Janez, Cesta 14. divizije 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1176705,
reg. št. 21574. m-1687

Lapajne Mirko, Ruše 3, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1346699, izdala
UE Žalec. gnx-38298

Lenasi Gregor, Polje cesta XXXIV 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164248, reg. št. 218776, izdala UE Ljublja-
na. gns-38628

Lerinc Štefan, Jereslavec 39, Kapele, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13941, izdala
UE Brežice. gnf-38116

Lesar Miha, Kašeljska cesta 150/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
236882, izdala UE Ljubljana. gne-38342

Ljubojevič Goran, Ob gozdu 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 914644,
reg. št. 103768. m-1683

Lojpur Zdenka, Kidričevo naselje 14, Posto-
jna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13368, izdala UE Postojna. gnj-38616

Lorbek Matej, Cesta k Dravi 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 109641,
izdala UE Maribor. m-1719

Lovše Marija, Hohovica 9, Gabrovka, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 204567, izdala
UE Litija. gnm-38159

Mahič Emir, Trg Rivoli 4, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194620, reg. št.
33944, izdala UE Kranj. gnl-38360

Malovič Marko, Dolenji lazi 47, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7612, izdala
UE Ribnica. gnd-38368

Masličić Mina, Viška cesta 49/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1026439,
reg. št. 171283, izdala UE Ljubljana.
gnd-38518

Mauro Laura, Dragonja 65, Sečovlje - Sicci-
ole, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9537, izdala
UE Piran. gnv-38125

Mesić Terškan Katarina, Skopska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483559, reg. št. 194791, izdala UE Ljubljana.
gnl-38435

Mijanović Radomir, Poljanski nasip 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352606, reg. št. 229863, izdala UE Ljublja-
na. gnl-38585

Miklič Boštjan, Razbore del 15, Trebnje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1316021,
reg. št. 10004, izdala UE Trebnje. gnj-38112

Mikše David, Kamna gorca 4, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17144, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-38183

Mlinar Miha, Martinj hrib 8, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, št. 6543, izdala UE Logatec.
gnc-38494

Mozetič Igor, Prešernova 10, Dornberk, vo-
zniško dovoljenje. gnf-38366

Naumović Ljiljana, Glinškova ploščad 21, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250258, reg. št. 223896, izdala UE Ljublja-
na. gnd-38318

Nikolčič Plestenjak Jure, Blatna Brezovica
42, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15362, izdala UE Vrhnika. gnz-38296

Noč Dušan, Gradnikova 125, Radovljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1359276,
reg. št. 24395. gnd-38118

Nose Frančišek, Tisovec 12, Struge, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2981, izdala UE
Kočevje. gng-38465

Novak Sabina, Stožice 14, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1212741, reg.
št. 221208, izdala UE Ljubljana. gnc-38394

Oblak Magdalena Antonija, Ptujska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613862, reg. št. 84706, izdala UE Ljubljana.
gnt-38381

Oblak Matej, Goli vrh 2, Gorenja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26527, izdala
UE Škofja Loka. gnj-38687

Osterc Mirko, Bunčani 21/a, Veržej, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1679, izdala
UE Ljutomer. gnb-38124

Otrin Ferlič Kristina, Goričica pri Ihanu 41,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314039, reg. št. 24889, izdala UE Domžale.
gne-38692

Pavlič Mirjana, Prečna ul. 14, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 419617, reg.
št. 21117, izdala UE Kranj. gnh-38639

Perenič Alojz, Klenik 20, Pivka, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, reg. št. 6417, izdala UE
Postojna. gni-38588

Pertot Saša, Gradnikove brigade 31, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnh-38114

Peterca Matjaž, Kašeljska cesta 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1418363, reg. št. 125158, izdala UE Ljublja-
na. gni-38288

Pirš Jasna, Opekarniška 1, Radomlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944932, reg.
št. 29414, izdala UE Domžale. gnk-38186

Planinc Boštjan, Bevkova 3, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1178376, reg.
št. 111805. m-1670

Planjšek Peter, Prečna 6, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1331053, reg. št.
98816, izdala UE Maribor. m-1715

Pliberšek Rihard, Srednje 32, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 334173,
reg. št. 48873, izdala UE Maribor. m-1673

Podgorelec Albert, Globoka 60, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9294, izda-
la UE Ljutomer. gnk-38361

Pograjc Danijel, Spodnji Log 28, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 960647,
izdala UE Litija. gnx-38523

Poljanšek Adrijana, Šolska ulica 13, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1232253, reg. št. 11340, izdala UE Idrija.
gnq-38184

Porenta Marko, Virlog 25, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11803,
izdala UE Škofja Loka. gnt-38302

Potočnik Barbara, Prešernova 1, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11856.
gne-38167

Preželj Marko, Zoisova 26, Bohinjska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1220069, reg. št. 22023. gnx-38473

Pucihar Primož, Žalna 10, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14248, izdala
UE Grosuplje. gnh-38164

Rac Katja, Tržna ul. 1, Radlje ob Dravi, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9806, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnz-38571

Rakuša Marija, Jagodje, Ilirska ulica 26, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5537, izdala UE Izola. gnk-38111

Ramšak Ivan, Na vrtači 1, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 212364, reg. št.
15321. gnf-38491

Rendić Radivoj, Lužiško srbska ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352401, reg. št. 194549, izdala UE Ljublja-
na. gnt-38327

Rogač Boštjan, Plave, Zamedveje 1, Anho-
vo, vozniško dovoljenje. gng-38115

Segalla Liljana, Temnica 45, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135465, reg. št. 161295, izdala UE Ljubljana.
gne-38567

Sernc Patrik, Majeričeva 5, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1128245,
reg. št. 111163, izdala UE Maribor. m-1668

Simčić Milan, Črešnjevec pri Ostrcu 1, Ko-
stanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19641, izdala UE Krško.
gnm-38134

Sitar Srečko, Tržišče 43, Tržišče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 116109, reg. št.
10769. gnw-38149

Smrekar Suzana, Gor. Pirošica 31, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11474. gnw-38474

Sokolič Tomo, Potrčeva 44, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32529, izdala UE Ptuj.
gnp-38481

Stanišič Lela, Na Fari 40/a, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8248, izdala
UE Ravne na Koroškem. gny-38122

Stepanović Borut, Orlek 24, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14268, izdala
UE Sežana. gnh-38364

Stijić Duško, Kamenškova 8, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1239164,
reg. št. 22533. m-1666

Strah Miran, Orova vas 2, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 903482, izdala UE
Žalec. gnw-38349

Strlič Ana, Dobojska 3, Celje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 111910, reg. št. 972,
izdala UE Celje. gni-38138

Svenšek Boštjan, Breg pri Litiji 4/a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 109230,
izdala UE Litija. gnl-38385

Šajn Tomaž, Gabrje 28/a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 959063,
reg. št. 8773, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-38444

Šisernik Marošek Irena, Glavni trg 36, Slo-
venj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 91/2000.
gnh-38514

Šivavec Milan, Cesta komandanta Staneta 7,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
647943, izdala UE Litija. gnd-38443

Šolič Zlatko, Seidlova ulica 32, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29490, izda-
la UE Novo mesto. gnj-38487

Štrukelj Marjan, F. Baliča 22, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gnl-38589

Šubic Uroš, Langusova ulica 35/a, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1201632, reg. št. 25733. gns-38478

Teležar Ana, Nova pot 4, Notranje Gorice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768159,
reg. št. 162396, izdala UE Ljubljana.
gnl-38610

Tominšek Boris, Migojnice 81/b, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 179233,
izdala UE Žalec. gni-38513

Topolovec Silvo, Arbajterjeva 1, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 12515, iz-
dala UE Ptuj. gnc-38594

Trček Dragica, Mali Lipoglav 39, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322681, reg. št. 79420, izdala UE Ljubljana.
gnq-38455
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Udrih Beno, Savinjska cesta 38, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1411310, izdala UE Žalec. gne-38696

Valič Janez, Gradišče 12, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 784621, izdala
UE Ajdovščina. gnp-38406

Valjavec Aljančič Marjeta, Hušica 1, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3210, izdala
UE Tržič. gnl-38110

Veber Silva, Levec 69/a, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. B, reg. št. 9833, izdala UE Ža-
lec. gnr-38479

Veingerl Natalija, Obrežna ulica 95, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 873729,
reg. št. 102753. m-1679

Verlič Davorin, Selnica pob Muri 163, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
11877. m-1717

Vidic Robert, Chengdujska cesta 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390151, reg. št. 157104, izdala UE Ljubljana.
gnt-38552

Vilfan Simon, Zasavska cesta 16, Kranj, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1354720, reg. št. 30008, izdala UE Kranj.
gny-38272

Vizintin Denis, Jagodje, Pod Saletom 6, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6240,
izdala UE Izola. gne-38117

Vogrinčič Srečko, Radovci 79, Grad, vozni-
ško dovoljenje, št. 37227. gnn-38358

Volk Danilo, Male Žablje 28, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 465142,
reg. št. 4179, izdala UE Ajdovščina. gnq-38180

Volk Slavica, Gogalova ulica 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1308089, reg.
št. 45088. gnh-38464

Vončina Peter, Litijska cesta 174, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 848969,
reg. št. 136909, izdala UE Ljubljana.
gng-38190

Vrhunc Metka, Zgornje Pirniče 10/c, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972043, reg. št. 76797, izdala UE Ljubljana.
gnc-38669

Vrtačnik Igor, Teslova ulica 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1365463,
reg. št. 231963, izdala UE Ljubljana. gnt-38577

Vučković Nikola, Ulica bratov Učakar 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44434, reg. št. 181360, izdala UE Ljubljana.
gnz-38346

Vukić Mirko, Bevkova 16, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1232026,
reg. št. 11081, izdala UE Ajdovščina.
gnr-38179

Wolf Dejan, Molska cesta 18, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10663, izdala UE Vrhnika. gng-38440

Završnik Mojca, Laze pri Dolskem 35, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433291, reg. št. 185617, izdala UE Ljublja-
na. gnp-38656

Zupanič Andrej, Muršičeva ulica 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 38869, iz-
dala UE Ptuj. gnl-38485

Žavbi Suzana, Migojnice 1, Griže, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28528, izdala UE
Žalec. gnq-38305

Zavarovalne police

Goršič Irma, Novakova ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 803354, izdala zavarova-
lnica Adriatic. gnj-38262

Jančar Irma, Dolsko 53, Dol pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. 1173724, izdala zavaro-
valnica Maribor. gns-38403

Lebar Marko, Gobčeva ulica 1, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 736950, izdala zavarovalnica
Tilia. gnu-38501

Leber Jože, Cerkvenjak 1, Cerkvenjak, za-
varovalno polico, št. 759416, izdala zavarovalni-
ca Adriatic d.d. gnt-38156

Mišmaš Jože, Drulovka del 47/a, Kranj, za-
varovalno polico, št. 409977, izdala zavarovalni-
ca Tilia. gne-38592

Mitrovič Kristina, Hrastje 112, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 720913, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnx-38127

Pepoler Simon, Pameče 1, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 304144, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gnt-38377

Pogačar Viktor, Podgora pri Zlatem polju 5,
Lukovica, zavarovalno polico, št. 748162, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnk-38261

Prodanović Cvijeta, Reška ulica 35, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 677947, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnj-38612

Rebec Marjanca, Ulica Vilka Kledeta 5, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 743672, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gnw-38503

Srčnik Miran, Videm 21/a, Dol pri Ljubljani,
zavarovalno polico, št. 254988, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gns-38378

Slovenica zavarovalniška hiša, d.d., preklicu-
je police za SLOVENICO, d.d., Filiala Ljubljana,
Celovška c. 91, Ljubljana: skupno 134 polic:

– ZK: 83389, 84278, 87023, 87032,
87040, 87875, 91107, 91236, 91237,
91238, 21939, 91240, 91784, 129435,
129478, 133431, 133432, 133433,
133434, 133435, 133436, 133437,
133438, 133439, 133440, 133441,
133442, 133443, 133444, 133445,
133446, 133447, 133448, 133449,
133450, 133451, 133452, 133453,
133434, 157927, 157928, 157929,
160238, 178677, 178729, 197899,
209490, 223219, 226763, 1024586,
1024600,

– ZK: 130938, 132145, 156337,
156704, 156774, 157392, 157393,
157406, 160979, 177763, 179608,
181107, 189423, 189468, 190744,
199257, 199333, 210195, 210203,
211500, 211644, 221306, 222288,
263356,

– AK (ZAK 2): 20526, 21584, 21585,
21586, 21588,

– premoženjske police (ZAC 4): 39607,
45377,

– pobotnice: 2766, 2767, 2768, 2769,
2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775,
60137, 60862, 60937,

– bele police (ZAV 11): 54358, 54359,
54360, 63261, 63262, 63263, 63264,
63265, 63266, 63267, 63268, 63269,
63270, 95723,

– nezgoda (ZAN 2): 1875, 21080, 21083,
– AO (ZAO 2): 118285, 118293, 141996,

141997, 141998, 141999, 142000,
181317, 206527, 208714, 219808,
252301, 283064, 303351, 312658,

– vinkulacije (ZAV 32): 2220, 2786, 2976,
2980, 6446, 6829, 7954. Ob-37532

Sršen Tomaž, Kidričeva ulica 57, Mengeš,
zavarovalno polico, št. 99758, izdala zavarova-
lnica Slovenica d.d. gnj-38287

Šušteršič Matjaž, Požarnice 86, Notranje Go-
rice, zavarovalno polico, št. AO 00101284756,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-38631

Tomlje Leon, Visoko 85/b, Visoko, zavaro-
valno polico, št. 717727, izdala zavarovalnica
Tilia. gnu-38376

Spričevala

Babič Karmen, Velika čolnarska ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izdano
leta 1977. gnw-38524

Babić Mladen, Reška ulica 35, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano na ime Babić Mladenko.
gno-38607

Babić Mladen, Reška ulica 35, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Srednj gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1993. gno-38657

Balent Mišel, Rusjanov trg 5, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Tehničnih strok v Šiški, izdano
leta 1994. gnc-38344

Beganović Hajrudin, Tržaška cesta 33, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnx-38348

Berrahmoun Vrščaj Nataša, Streliška ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje farmace-
vtske šole v Ljubljani, izdano leta 1966, izdano
na ime Vrščaj Nataša. gnn-38308

Bezovnak Hermina, Šentvid 13, Šoštanj, sp-
ričevalo od 1 do 4. letnika Srednje pedagoške
šole v Celju, izdano leta 1978 do 1981.
gnb-38545

Bohnec Tomi, Dobrova 23/b, Celje, spriče-
valo 1. letnika SKSMŠ Štore. gnb-38145

Botonjić Edina, Ulica Metoda Mikuža 6, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995, izdano na ime
Topčadić Edina. gnp-38285

Božnik Nataša, Lokovina 22, Dobrna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gos-
podinjske storitve v Velenju, izdano leta 1997.
gnc-38119

Bratož Tamara, Marija Kogoja 30, Nova Go-
rica, spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu št. II/400-404Tp/98, izdal Izo-
braževalni center Memory v Dutovljah, naziv tr-
govec, smer prodajalec. gnq-38130

Bratož Tamara, Marija Kogoja 30, Nova Go-
rica, diplomo Srednje tekstilne in obutvene šole
Kranje, D.E. SGNŠ Veno Pilon Ajdovščina, izda-
na na ime Rovtar Tamara dne 24. 6. 1988.
gno-38132

Bučar Renata, Lucija, Obala 122, Portorož -
Portorose, spričevalo 1. letnika frizerske šole.
gnz-38371

Budna Tina, Pot ob Homšnici 18, Slovenj
Gradec, indeks, št. 20980381, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnd-38668

Cehtl Maja, Spodnje Dobrenje 36, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1996. m-1714

Cener Fate, Cesta Jožeta Krajca 7, Rakek,
spričevalo o končani OŠ Janeza Mraka, izdano
leta 1986, izdano na ime Sagrković Fate.
gnk-38436

Cerovski Janez, Kidričeva 18, Rogaška Sla-
tina, spričevalo o zaključnem izpitu ERŠ Mari-
bor, izdano leta 1975. gnt-38652

Cvetek Slavica, Groharjeva ulica 20, Kam-
nik, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ivan Cankar,
izdano leta 1975. gnh-38314

Černe Lea, Spodnji Slemen 50, Selnica ob
Dravi, indeks, izdala Srednja upravna šola v Ma-
riboru leto izdaje 1986. m-1671

Čolović Dragan, Gradišče 17/b, Vrhnika, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1994.
gny-38197

Črnagoj Andreja, Stranska vas 27, Žužem-
berk, spričevalo 2. letnika SC Novo mesto.
gnr-38279

Čuk Damijan, Kocjančičeva ulica 41, Ljublja-
na-Dobrunje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
elektro šole v Ljubljani. gnm-38684

Delič Tina, Glavni trg 1, Mengeš, spričevalo
1. letnika Srednješolskega centra Rudolfa Mai-
stra v Kamniku, izdano leta 1997. gne-38317

Dobrijević Radmila, Pod gabri 1, Celje, spri-
čevalo 8. razreda večerne šole, izdala Delavska
univerza v Celju,, izdano leta 1998. gnh-38264

Dokl Natalija, Moše Pijade 17, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1992. m-1684
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Donoša Alenka, Ulica Molniške čete 5, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola v Lju-
bljani. gnc-38323

Dražetić Radomir, Mlaka pri Kočevju 4, Ko-
čevje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1998.
gnz-38421

Falnoga Jožica, Liptovska 11, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 7. razreda OŠ v Slovenskih
Konjicah, izdano leta 1984/85. gnl-38185

Filipovič Borka, Besednjakova 1, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole v Mari-
boru, izdano leta 1999. m-1721

Finc Bernardka, Puščava 32, Mokronog, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v
Novem mestu, izdano leta 1992. gni-38338

Frangež Aleš, Trniče 14, Marjeta na Drav-
skem polju, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu SERŠ Maribor, izdano leta
1996. m-1672

Gajić Drago, Steletova ulica 6, Ljubljana, di-
plomo Železniške prometno transportne šole
Maribor, izdana leta 1977. gnr-38104

Gajić Stanka, Linhartova cesta 92, Ljubljana,
spričevalo, št. 2874-3938/94 Šole za trgovsko
usposabljanje. gnk-38486

Galič Anita, Finžgarjeva ulica 3, Brežice, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Poklicne trgovske
šole v Brežicah, izdano leta 1977. gns-38528

Godina Jure, Vrhovčeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1994 in
1995. gnv-38225

Gole Dejan, Ciril Metodova 8, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v Ma-
riboru, izdano leta 1992. m-1718

Gorenjak Sintija, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu, izdala PA Maribor leta 1983. gnp-38506

Gradišar Anita, Rašica 66, Velike Lašče, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1992, izdano na ime Hrib Anita. gnn-38608

Gregur Natalija, Ulica bratov Mravljakov 7,
Celje, indeks, št. 93385445, izdala Fakulteta
za gradbeništvo. m-1674

Gulin Tina, Ulica IX. septembra 84, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo OŠ Ivana Roba Šempe-
ter pri Gorici. gnz-38550

Hanl Vesna, Zemljičeva 20/a, Maribor, inde-
ks, št. 51115, Srednje trgovske šole Maribor.
m-1663

Harnik Niko, Segulinova 6, Ruše, diplomo
SERŠ , izdana leta 1987. m-1704

Horvat Simona, Ptujska cesta 5, Rače, inde-
ks, št. 71113967, izdala Pravna fakulteta.
m-1675

Ivanjko Vesna, Jocova 66, Maribor, indeks,
št. 61169313, izdala Pedagoška fakulteta.
m-1699

Jagodič Vanja, Jenkova 17, Velenje, spriče-
valo, št. 764 Srednje zdravstvene šole Slovenj
Gradec, šolsko leto 1994/95. gnt-38477

Jajčanin Kata, Ob železnici 14, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na ime Marič
Kata. gny-38572

Jarc Lana, Razlagova 25, Maribor, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Trgovske šole v Mariboru,
izdano leta 1995 in 1996. m-1712

Javernik Franc, Vegova 5, Kidričevo, zaklju-
čno spričevalo Gostinske šole v Mariboru, izda-
no leta 1979. m-1713

Jazbec Miha, Sebenje 56, Križe, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obutvene
in gumarske šole v Kranju. gns-38278

Jezernik Vera, Šlandrov trg 37/a, Žalec, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, poklic pek, izdano leta 1990/91,
1991/92 in 1992/93. gnv-38500

Kalan Vanja, Rusjanov trg 8, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠTD v Ljubljani, iz-
dano leta 1992, izdano na ime Jovič Vanja.
gnq-38430

Kavčič Branko, Rovtarska cesta 16, Loga-
tec, spričevalo od 1 do 3. letnika ŠCBP Nova
Gorica, izdano leta 1976 do 1978. gnq-38434

Knavs Mark, Ob Sotočju 12, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Nove Fužine II, izdano leta
1994. gnx-38623

Kogej Lea, Vinka Mohorič 12, Idrija, spriče-
valo 1. letnika Srednje medicinske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1979. gnk-38286

Kos Jasmina, Grintovška cesta 5, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih st-
rok in osebnih storitev, tekstilna šola, izdano leta
1993, izdano na ime Lunar Jasmina. gnp-38306

Kostrevc Jerneja, Breška vas 9, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole za
prodajalce Brežice, izdano leta 1981, izdano na
ime Brulc Jerneja. gnw-38274

Kovačević Božana, Tovarniška cesta 12/h,
Logatec, spričevalo o končani OŠ osem talcev v
Logatcu, izdano leta 1987. gnr-38554

Križman Matjaž, Polica 9, Grosuplje, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole Litostroj, izdano leta
1995. gnw-38649

Kuhar Jasna, Ob potoku 3, Slovenske Konji-
ce, spričevalo 3. , 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1993 in 1994. m-1702

Kukovič Aleš, Žička cesta 10, Slovenske Ko-
njice, indeks, št. 11930190, izdala Visoka šola
za zdravstvo. gnt-38427

Kurtović Kristina, Cesta Maršala Tita 58, Je-
senice, spričevalo 1. letnika Strojne šole, izda-
no leta 1992. gnc-38273

Lačen Boštjan, Ulica 5. prekomorske briga-
de 7, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje lesar-
ske šole Maribor - skrajšani program, izdano leta
1997. m-1709

Langerholz Anja, Reboljeva 51, Trzin, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gnj-38437

Lani Neža, Gumnišče 3, Škofljica, spričevalo
1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1996. gnv-38675

Lavrenčič Špur Rok, Cankarjeva 14, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje po-
morske šole Portorož, izdano leta 1997.
m-1698

Lazič Nenad, Kidričeva 26/a, Nova Gorica,
spričevalo 8. razreda osnovne šole, izdala Ljud-
ska univerza Nova Gorica, izdano leta 1995.
gno-38136

Lipej Sonja, Ulica Stanka Škalerja 17, Breži-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Bre-
žice, izdano leta 1994. m-1716

Logar Gorazd, Cesta Josipa Ribičiča 9, Ra-
kek, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske in
tesarske šole, izdano leta 1996. gnu-38276

Lokar Jure, Vodnikova cesta 44, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za strojništ-
vo v Ljubljani, izdano leta 1996. gnd-38168

Malešev Vasa, Šercerjeva 20, Velenje, spri-
čevalo VCSŠ Velenje - oblikovalec kovin, izdano
leta 1993. gnr-38329

Matić Bojan, Ul. Zofke Kvedrove 26, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1978 in 1979.
gns-38578

Mikuž Barbara, Ulica heroja Šercerja 53/a,
Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1991. m-1703

Mlinar Fran, Smlednik 15, Smlednik, spriče-
valo 4. letnika Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994. gny-38622

Moličnik Boris, Krnica 35, Luče, spričevalo
3. letnika Srednje energetske šole v Celju.
gnr-38354

Moličnik Boris, Krnica 35, Luče, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole v Ce-
lju, št. 136, izdano leta 1992. gnv-38575

Najdič Borut, Sp. Polskava 235, Pragersko,
spričevalo o končani OŠ Sp. Polskava, izdano
leta 1998. m-1662

Napotnik Ksenija, Tepanje 58, Slovenske
Konjice, spričevalo za leto 1990/91, 1991/92

in 1992/93 ter zaključno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Celju, SŠFTKPU. gnc-38144

Novak Sandi, Pod Goricami 24, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. in 3. letnika Poklicne
kovinarske in elektro šole, izdano leta 1981 in
1983. gnq-38555

Odlazek Blanka, Puterlejeva ulica 6, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije,
izdano leta 1995. gnt-38502

Ogrin Jana, Kolesarska pot 1, Vrhnika, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1981.
gnb-38620

Omahna Kristina, Žale 10/b, Kamnik, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika Srednješolskega cent-
ra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1996
do 1999. gnv-38175

Oražem Bogdan, Rašiška 3, Ljubljana, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Aškerčeve gimnazije, izda-
no leta 1995 in 1996. gnq-38680

Pajovič Dejan, Likozarjeva 30, Kranj, spriče-
valo 3. letnika Trgovske šole v Kranju, izdano
leta 1998. gnd-38172

Parte Darinka, Zg. Jezersko 90, Zgornje Je-
zersko, spričevalo Srednje trgovske šole v Kra-
nju, izdano leta 1977, na ime Tkalec Darinka.
gng-38419

Paternost Boštjan, Mestni Vrh 17/B, Ptuj,
indeks, št. 12130080185, izdala Višja strokov-
na šola za telekomunikacije v Ljubljani.
gnq-38630

Pečnik Tadej, Velika Pirešica 5/i, Žalec, sp-
ričevalo 1. in 3. letnika Srednje strojne šole
Štore, izdano leta 1993 in 1995. gnm-38334

Pelko Tomislav, Na livadi 6, Rogaška Slatina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1983. gnc-38644

Perdec Damijan, Kostanjevica na Krasu 109,
Kostanjevica na Krasu, potrdilo o uspehu 1.
letnika TŠC Branko Brelih Nova Gorica, izdano v
šolskem letu 1983/84. gnn-38133

Perić Nenad, Cesta v Skoke 2, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 2. in 3. letnika Sred-
nje prometne šole Maribor, izdano leta 1997/98
in 1998/99. m-1682

Pertot Saša, Ulica Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, indeks, št. 18981278 in študent-
sko izkaznico, izdala Filozofska fakulteta.
gnj-38312

Petrič Tomaž, Sneberska cesta 14/d, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika ŠS PET v Ljubljani,
izdano leta 1999. gno-38332

Petrović Nikola, Žibertova 27, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1991, 1992. m-1691

Pfeifer Maša, Muzejski trg 4, Celje, zaključ-
no spričevalo Srednje trgovske šole, smer pod-
jetniško poslovanje, poklic poslovni tajnik.
gnt-38277

Pirher Saša, Ormoška cesta 21, Ljutomer,
indeks, št. 41200141, izdala Medicinska fakul-
teta v Ljubljani. gnj-38187

Plestenjak Luka, Polhov Gradec 92, Polhov
Gradec, spričevalo o končani OŠ Polhov Gra-
dec, izdano leta 1996. gnb-38270

Podboršek Boštjan, Struževo 1, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Strojne šole v Kranju.
gnb-38370

Podobnik Janez, Pšata 92, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole, izdano leta 2000.
gnk-38161

Polajner Petra, Na Zelenici 10, Celje, spri-
čevalo Srednje tehnične šole Celje, smer nara-
voslovno matematični tehnik, izdano leta
1991/92. gnu-38326

Prah Tatjana, Zlatek 14, Ljubljana, indeks,
št. 81534869, izdala EPF. gnl-38560

Prek Zvonko, Kamnogoriška ulica 47, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Miško Kranjec.
gne-38392

Pušnik Simona, Šolska 15, Muta, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru. m-1720
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Rebernak Iztok, Tattenbachova ulica 1, Slo-
venske Konjice, diplomo Srednje tehniške šole
v Celju, št. I-K/260, izdana leta 1985.
gnz-38146

Recek Jožica, Dolnja Bistrica 33/a, Črenšo-
vci, spričevalo Srednje ekonomske trgovske in
upravno-administrativne šole Murska Sobota, iz-
dano leta 1994. gnj-38566

Rejc Ksenija, Stojnci 12/b, Markovci, za-
ključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Slo-
venj Gradec, izdano leta 1996 na ime Ksenija
Rejc. gnn-38508

Rosenfeld Miran, Hlebova 4, Maribor, za-
ključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano leta
1989. m-1686

Rupar Suzana, Maistrova ulica 14, Litija, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole, izdano leta 1996, 1997 in 1998.
gnr-38379

Seliškar Blaž, Bratov Jakopičev ulica 4, Ljub-
ljana, indeks, št. 21015123, izdala FDV v Ljub-
ljani. gns-38603

Seničar Melisanta, Kerševa 7, Vojnik, diplo-
mo Srednje upravne šole v Celju. gnw-38549

Seničar Melisanta, Kerševa 7, Vojnik, inde-
ks, št. Srednje upravne šole v Celju leto izdaje
1987. gnx-38548

Strašek Olga, Ulica heroja Šlandra 11/a,
Maribor, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije pedagoške smeri v Mari-
boru. m-1677

Strašek Vera, Podturn 14, Podplat, spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole v Celju,
izdano leta 1979. gnn-38383

Šafranko Vladimir, Romihova 19, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gozdar-
ske šole Postojna, izdano leta 1971.
gnx-38148

Šauperl Tanja, Liptovska 18, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠC Ptuj,
trgovska šola, izdano leta 1987/88, 1988/89
in 1989/90. gnj-38137

Šinkovec David, Vače 12, Vače, spričevalo
2. letnika Srednje lesne šole, izdano leta 1995
in 1996. gnk-38386

Škraba Zdenka, Uršičev štradon 36, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta
1993. gno-38407

Špehek Anton, Ločna 25, Novo mesto, spri-
čevalo za voznika motornih vozil, izdal Šolski
center za kovinarsko stroko Novo mesto, izdano
leta 1975. gnv-38450

Štefanič Iztok, Ulica Bratov Klemenc 19, Čr-
nomelj, zaključni izpit Trgovske šole, izdano leta
1968/69. gnl-38510

Štemberger Lea, Novokračine 17, Jelšane,
spričevalo 1. letnika Trgovske šole v Kopru, iz-
dano leta 1998/99. gnx-38498

Štrukelj Tomo, Selo 2/a, Črniče, spričevalo
1/elektro/1121, izdal EGŠC Nova Gorica.
gnj-38512

Toromanović Sebastijan, Hotunje 55, Ponik-
va, zaključno spričevalo SSŠ Štore, št. 381.
gnv-38375

Toševski Nenad, Plešičeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1995. gnn-38283

Trokić Sabina, Clevelandska 49, Ljubljana,
indeks, št. 16673, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gns-38153

Valenčak Tatjana, Latkova vas 73, Prebold,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1977, iz-
dano na ime Vrbnjak Tatjana. gng-38590

Videc Marjana, Zgornje Hoče 22/b, Hoče,
indeks, št. 71112137, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. m-1710

Vodopivec Olivera, Volaričeva ulica 4, Posto-
jna, spričevalo o zaključnem izpitu CDI Univer-
zum, Srednje upravno-administrativne šole, iz-
dano leta 1998. gnn-38433

Zima Klemen, Hlebce 23/a, Lesce, spriče-
valo 3. letnika SESŠ Kranj. gns-38128

Zorec Tinkara, Kraigherjeva 6, Celje, inde-
ks, št. 81553125, EPF Maribor. m-1694

Zupan Borut, Prešernova 6/a, Radovljica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj.
gnq-38505

Žagar Zora, Obala 127, Portorož - Portoro-
se, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 1997/98, izdano na ime Nejc Križan Žagar.
gnf-38141

Železnik Gašper, Ločica ob Savinji 54/e,
Polzela, indeks, št. 61165957, izdala Pedago-
ška fakulteta v Mariboru. m-1681

Žibert Emilija, Cesta zmage 12/b, Zagorje
ob Savi, zaključno spričevalo Šole za prodajal-
ce, šolsko leto 1975/76. gnp-38131

Žugič Martin, Podbočje 57, Podbočje, spri-
čevalo Srednje tehnične šole Krško. gnx-38698

Ostali preklici

Ahčin Nana, Podrečje 4, Domžale, študent-
sko izkaznico, št. 18980078, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnt-38627

Andraši Kristijan, Polje 365, Ljubljana, delo-
vno knjižico. gnw-38624

AVTOHIŠA KISOVEC, Borovniško naselje 7,
Kisovec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1231931. gng-38490

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1150202. gnz-38646

Bajrović Daniela, Nanoška cesta 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnv-38625

Banko Nataša, Vodiška cesta 71, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 20960017, izdala Pra-
vna fakulteta v Ljubljani. gnz-38396

Bedrač Milan, Florjanska ulica 87, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 63980008, izdala Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko.
gng-38565

Bertok Larisa, Klaričeva ulica 10, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
25006047, izdala Fakulteta za arhitekturo v Lju-
bljani. gnt-38677

Blaznik Ivan, Šentilj 63, Mislinja, delovno knji-
žico. gny-38147

Breznik Leonida, Prešernova 29/a, Oplotni-
ca, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-93/94. m-1693

Bučar Samo, Maroltova 11, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 26103423, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo. gnd-38343

Buzečan Janja, Plavje 95, Škofije, študent-
sko izkaznico, št. 21015468, izdala FDV v Ljub-
ljani. gno-38157

Cimbola Klavdija, Ivanovci 5/a, Fokovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 93424980. m-1689

CITROEN SERVIS IN PRODAJA VOZIL ŠTE-
FE JANKO FLORIJAN s.p., Ljubljanska 17, Tr-
zin, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A za vozilo Citroen Berlingo 1.4i FG,
št. šasije VF7MCKFXF65489884, tip motorja
KFX. gnu-38155

Čakš Jožefa, Stopnik 6, Vransko, delovno
knjižico, št. 972408, izdala UE Žalec.
gny-38472

Čretnik Mateja, Mariborska ulica 49, Zgor-
nja Polskava, delovno knjižico, reg. št. 2241,
ser št. 100845, izdana v Slovenski Bistrici 6. 7.
1988. m-1688

Drešar Mojca, Cesta na Svetje 32, Medvo-
de, preklic spričevala OŠ Vladimirja Nazorja Bo-
vec, objavljen v Ur. l. RS, št. 94/2000.
gnl-38335

Fajt Aleš, Draženci 82, Ptuj, študentsko izka-
znico, št. 81531024. m-1711

Fijavž Uroš, Bukovlje 15, Stranice, študent-
sko izkaznico, št. 93403729. gnv-38150

Fon Žiga, Blejska Dobrava 139, Blejska Do-
brava, študentsko izkaznico, št. 13550, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-38604

Gajzer Aleš, Šerc. brigade 22, Maribor, de-
lovno knjižico reg. št. 6705, izdano leta 1995.
m-1685

Gjerek Bernardin, Dolnja Bistrica 5, Črenšo-
vci, delovno knjižico, ser. št. A 0298891, izdala
UE Lendava. gnt-38352

Greblo Karim, Cesta prve istrske brigade 36,
Pobegi, delovno knjižico. gnc-38373

Grilj Antonina, Vodnikova 4, Domžale, štude-
ntsko izkaznico, št. 20980080, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnh-38439

Harnik Niko, Segulinova 6, Ruše, delovno
knjižico št. 9846, izdala UE Maribor. m-1678

Hodžič Almir, Prešernova 26, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnw-38374

Ivaškovič Sanda, Volčičeva ulica 27, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 25006222, iz-
dala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gny-38497

Janežič Vincenc s. p., Arničeva 9, Ljubljana,
licenco, št. 005937/6412-LM36/1998 za vo-
zilo Mercedes - Benz, reg. št. LJ A1-277.
gnc-38569

Jere Tomaž, Javor 15, Ljubljana-Dobrunje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja lesarska šola.
gni-38388

Jeriha Špela, Polje cesta XXX/20, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola
v Ljubljani. gnk-38661

Jevšenak Renata, Oplotniška 4, Slovenske
Konjice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2923/93. m-1692

Jevšnik Franc, Šalek 84, Velenje, tri delnice
KRS d.d., Velenje, št. 10015, 10016 in 10017.
gnh-38139

Jurič Aleksander, Loka 52/a, Starše, certifi-
kat, št. 011952 - za prevoz nevarnih snovi.
m-1669

Kalem Alenka, Mestne njive 9, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 30010978, izdala
FKKT Ljubljana. gne-38492

Kokol Leja, Griže 68, Griže, študentsko izka-
znico, št. 13192, izdala FDV v Ljubljani.
gnb-38645

Konda Ana, Zvezda 1, Ljubljana, dijaško iz-
kaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnf-38666

Kosi Mihaela, Novo naselje 29, Ruše, delov-
no knjižico, reg. št. 216/93, ser. št. A
0264949. m-1690

Koželj Mojca, Topniška 70, Ljubljana, štude-
ntsko izkaznico, št. 41960014, izdala Medicin-
ska fakulteta v Ljubljani. gnc-38619

Kragelj Ema, Kocljeva ulica 7, Vodice, štu-
dentsko izkaznico, št. 324690, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnf-38341

Krašovec Maja, Kidričeva 9/a, Nova Gorica,
odvetniško izkaznico, št. 51/91 z dne 1. 9.
1991. gng-38415

Kristančič Mirjam, Vipolže 94, Dobrovo v Br-
dih, kmetijski vložek, št. 2498, izdala UE Nova
Gorica. gnl-38535

Krušič Maja, Zaloška cesta 220, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gng-38665

Lapanja Matej, Fužinarska pot 15, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 93443442. m-1696

Latifi Ismet, Likošane, Glogovac, delovno
knjižico. gng-38265

Leskošek Jože, Dolenjska cesta 38, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1014846. gnc-38694

Lojpur Zdenka, Kidričevo naselje 14, Posto-
jna, delovno knjižico. gng-38615

MAGISTRAT INTERNATIONAL d.d., Kotni-
kova 28, Ljubljana, licenco za opravljanje prevo-
zov v cestnem prometu, št. 3201/76 za vozilo z
reg. oznako LJ P3-53H, izdana 26. 3. 1999.
gnu-38126

Marinčič Andreja, Rojčeva 24, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnm-38634

Marušič Petra, Kojsko 60/b, Kojsko, štude-
ntsko izkaznico, št. 19768156, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnc-38319
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Medic Bojan, Rumanja vas 28 a, Straža,
študentsko izkaznico, št. 63970255, izdala Fa-
kulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani.
gno-38382

Milić Stanislav, Lužiško Srbska ulica 15, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnl-38310

Mohorko Andreja, Borštnikova 19, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81506149. m-1667

Pesek Tomaž, VII ulica del 2, Preserje, delo-
vno knjižico. gnz-38171

Pfeifer Maša, Muzejski trg 4, Celje, delovno
knjižico. gnv-38275

Pulko Franc, Žetale 62, Žetale, delovno knji-
žico. gnm-38509

Rejc Andreja, Pod gričem 24, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 19334902, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gni-38613

Ružič Matej, Slomškova ulica 68, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 20990225,
izdala Pravna fakulteta. gnr-38404

Satler Klavdija, Pivola 48, Hoče, študentsko
izkaznico, št. 61113507. m-1673

Sić Jedrta, Gradišče 34, Zgornji Leskovec,
delovno knjižico izdano v Celju na ime Emeršič
Jedrta. gnu-38151

Šilc Marjan, Prproče 2, Ortnek, delovno knji-
žico. gno-38432

Škodnik Polde, Kočevska reka 26, Kočev-
ska Reka, delovno knjižico. gnw-38499

Špes Jernej, Šmiklavž pri Škofji vasi 14, Ško-
fja vas, študentsko izkaznico, št. 93437461.
m-1707

Štibilj Egon, Vinjole 11/c, Portorož - Porto-
rose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-708/04-95. gng-38515

Štrukelj Eva, Bertoncljeva ulica 10, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25006294, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo. gnj-38162

Štucin Špela, Bratov Jakopičev ulica 10, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežig-
rad. gnu-38451

Štular Tanja, Galetova 22/a, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
za vozilo Renault Twingo, št. šasije
VF1C066M522834714, št. motorja Tip
D7FB7. gnp-38281

Tavčar Gregor, Pristava, Ulica Sergeja Ma-
šere 19, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
21015656, izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani. gny-38397

Urbančič Katarina, Trubarjeva 6, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 4628, izdala FDV Ljub-
ljana. gno-38682

Veingerl Natalija, Obrežna ulica 95, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 61138780.
m-1680

Velimirović Rajko, Povšetova ulica 104/b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64980316,
izdala FE v Ljubljani. gnk-38686

Vrhovec Petra, Cesta na Bokalce 3, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19353829,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-38504

Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, študentsko
izkaznico, št. 22043470, izdala Fakulteta za
šport. gnl-38635

Zagomilšek Karin, Ul. bratov Mernikov 1, Ma-
ribor, študentsko izkaznico, št. 14650, izdala
FDV Ljubljana. gnn-38683

Zagoršak Helena, Žamenci 7, Dornava, štu-
dentsko izkaznico, št. 21014180, izdala FDV v
Ljubljani. gny-38547

Zajšek Matija, Anžetova 26, Ptuj, delovno
knjižico. gnd-38372

Žerjal Srečko, Ul. Istrskega odreda 15, Diva-
ča, delovno knjižico. gnu-38601

ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.,
Šmartinska cesta 154, Ljubljana, licenco, št.
0001116 za vozilo M.A.N. 14224 MLC, reg.
št. LJ 47-08M, izdala GZS. gnb-38103
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