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Register
političnih strank

Št. 0302-18/05-028/47-2000 Ob-37783
V register političnih strank se pod zap.

št. 33, kjer je vpisana stranka Naprej Slo-
venija, s skrajšanim imenom NPS in kratico
imena NPS ter sedežem v Ljubljani, Jurčko-
va c. 69, vpiše zastopnik stranke Blaž Sve-
tek, predsednik stranke.

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 1457/2000 Rg-8995
Družba A. PITAKO – ENDOSKOPIJA,

družba za medicinske raziskave, d.o.o.,
s sedežem Savska 14, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/6155/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pita-
ko Andrej, Ilirska ulica 6, Ljubljana.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 022-2/00-521 Ob-37700
Pravila Sindikata Neodvisnost KNSS

Termmoplast, d.o.o., sprejeta na ustanov-
nem zboru sindikata z dne 16. 7. 2000 se
hranijo v Upravni enoti Pesnica.

2. Pravila se vodijo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 20 022-2/00-521
z dne 13. 10. 2000 pri Upravni enoti Pes-
nica.

Matična številka (identifiakcijska) sindi-
kata Termoplast, d.o.o., je 1047256.

Upravna enota Pesnica ugotavlja, da gre
v konkretnem primeru za registracijo usta-
novitve sindikata.

Razglasi sodišč

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

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

N 15/2000 PO-14124
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog Vidmar Simona, Rutarjeva 6, Nova
Gorica, ki ga zastopa odvetnica Branka
Mevlja-Turk iz Nove Gorice, postopek o
dokazovanju smrti pogrešanega Hvala An-
dreja, pok. Antona, roj. 27. 11. 1820, umr-
lega 12. 9. 1882, iz Lokovca 101 in Ma-
mec Janeza, pok. Blaža, roj. 3. 10. 1885,

umrlega 19. 6. 1916 v Tirolah, iz Lokovca
103, oba zastopana po skrbniku za pose-
ben primer Podgornik Slavku iz Lokovca
št. 4.

O obeh pogrešanih, razen potrdila o roj-
stvu in smrti iz Župnijskega urada Lokovec,
da sta imenovana živela in umrla, ne obstaja
noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
obeh pogrešanih, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku 15 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 9. 2000

N 11/2000-8 PO-14123
Pogrešana Ana Dinulović, roj. Modrijan-

čič, je bila rojena 21. 7. 1932 v Sedlu,
Kobarid in je do leta 1962 živela v doma-
čem kraju. Dne 26. 3. 1960 se je v Negoti-
nu poročila z Dragotinom Dinulovićem, dne
27. 12. 1962 zbežala v Italijo, od tam pa
leta 1963 odšla na Švedsko. Imela je tri
otroke, in sicer sinova Veroljuba in Drago-
slava ter hčer Rozalijo.

Pogrešanka je umrla na Švedskem že v
letu 1966, vendar predlagatelj ne razpolaga
z mrliškim listom pogrešanke, pokojni pa so
tudi njen mož in otroci.

Pogrešanki je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Barbara Rutar, Soška
17, Tolmin.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 10. 2000

Oklici dedičem

D 39/2000 OD-14088
Žlender Franjo, roj. 1. 12. 1937, upo-

kojenec, Slovenec, razvezan, nazadnje sta-
nujoč Vrbno 31, Šentjur, umrl 27. 2. 2000,
je napravil pisno oporoko pred pričami dne
25. 2. 2000, s katero je zapustil stanovanj-
sko stavbo, dvorišče in gospodarsko poslo-
pje svoji izvenzakonski partnerki Divjak Ani,
Vrbno 31, Šentjur, zapustil pa je tudi parce-
lo št. 170/2, pri vl. št. 152, k.o. Podgrad in
hranilne vloge, s čimer pa oporočno ni raz-
polagal, zato pride v poštev zakonito dedo-
vanje.

Zapustnikovega nezakonskega sina, ži-
večega nekje v Kanadi, se poziva, da se
priglasi sodišču v roku enega leta od obja-
ve oklica v Uradnem listu RS. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
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Za skrbnika je postavljena Urška Škober-
ne, Ulica Miloša Zidanška, Šentjur. Veber,
Loka 21.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 28. 7. 2000

II D 97/99 OD-14172
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Jur-
še Romani, roj. Eferl, roj. 21. 2. 1901, po-
ročeni, upok., nazadnje stan. v Mariboru,
Vodnikov trg 1, ki je umrla 19. 4. 1996.

K dedovanju na podlagi zakona po po-
kojni so kot dediči II. dednega reda poklica-
ni vdovec po pokojni, bratje in sestre pokoj-
ne oziroma njihovi potomci – nečaki, neča-
kinje oziroma pranečaki in pranečakinje.

Pozivamo vse, ki mislijo da imajo pravico
do dediščine po pokojni Jurše Romani, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo ter odloči-
lo na podlagi podatkov s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 10. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 101/2000-15 SR-14027
Okrožno sodišče v Kranju je na podlagi

4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v pravdni zadevi tožeče stranke Simona Bo-
hinca, Breg 96a, Žirovnica, ki ga zastopata
odvetnika Vasilij Novak in Žiga Novak iz Ra-
dovljice, zoper toženo stranko Doroteo Bo-
hinec, katere prebivališče je neznano, zara-
di razveze zakonske zveze, dodelitve otro-
ka in plačevanja preživnine, toženki postavi-
lo začasno zastopnico, odvetnico Ireno
Ahačič, Britof 292, Kranj. Začasna zasto-
pnica bo zastopala toženo stranko v po-
stopku, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2000

IV P 1267/2000 SR-14083
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Vesni Hren, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Mirka Mihovec, Cesta na
Svetje 78, Medvode, ki ga zastopa odv.
Daniel Vehar iz Škofje Loke, proti toženi
stranki Mariji Podviz, Svetje 30, zdaj v ZDA
– neznanega bivališča, zaradi priznanja la-
stninske pravice in zaznambe spora, dne
28. 9. 2000 sklenilo:

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

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
1267/2000, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000

Amortizacije

N 228/2000-4 AM-14127
Na predlog Stražiščar Roberta, C. v Li-

povce 7, Log, 1351 Brezovica, se uvaja
amortizacija delnice podjetja Lek, d.d., Ljub-
ljana, ser. št. BP048286, Apoen 500 DEM,
vrsta 02, Emisija 01, ki naj bi se izgubila.
Imetnik tega papirja se poziva, da v roku 60
dni po objavi oglasa v Uradnem listu RS
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po prete-
ku roka se bo štelo, da je vrednostni papir
izgubil svojo pravno veljavnost.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 37/2000-9 S-37586
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 37/2000 z dne 5. 9. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Market
Vestra, Silvestra Kržan, s.p., Golniška
26, Kranj in ga takoj zaključilo, ker premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške tega postopka.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2000

St 83/2000 S-37587
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 83/2000 dne 13. 10. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Rop Ivan, s.p., Selce 10/d, Voličina.

Odslej firma glasi Rop Ivan, s.p., Selce
10/d, Voličina.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Go-
razd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v
Fisk, d.o.o., Maribor, Gosposvetska 84,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 1.
2001 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča dne 13. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2000

St 37/2000 S-37588
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 37/2000 sklep z dne 13. 10.
2000.

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Abratech, Izdelovanje brusov, d.o.o.,
Oplotniška 1/a, Slovenske Konjice.

Odslej se firma dolžnika glasi: Abratech,
Izdelovanje brusov, d.o.o., Oplotniška 1/a,
Slovenske Konjice – v stečaju.

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 znesek, 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 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 10. 2000

St 21/2000 S-37589
To sodišče je dne 17. 10. 2000 s

sklepom opr. št. St 21/2000, začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom LVM, podje-
tje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Pobrežje 148/b, Vi-
dem pri Ptuju, matična številka 5616450,
šifra dejavnosti 070114.

Odslej firma glasi: LVM, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Pobrežje 148/b, Videm pri Ptuju – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 1.
2001, v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob
9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča, dne
17. 10. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 10. 2000

St 9/2000 S-37590
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom MOM Trade, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Mari-
borska 23, Ptuj, matična številka
5602220, šifra dejavnosti 51.190, s
sklepom opr. št. St 9/2000 z dne 19. 9.
2000, potrdilo prisilno poravnavo med dol-
žnikom in njegovimi upniki. Sklep določa:
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– terjatve iz naslova obveznosti do doba-
viteljev, terjatve iz naslova neizplačanih pri-
spevkov za izplačane plače ter terjatve de-
lavcev iz naslova solidarnostne pomoči, re-
gresa in jubilejnih nagrad, poplača dolžnik v
višini 20% njihove vrednosti, z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere
+1%, v roku enega leta od pravnomočnosti
tega sklepa,

– terjatve izločitvenih upnikov za katere
se položaj tudi po potrditvi prisilne poravna-
ve ne spremeni.

Sestavni del sklepa je seznam upnikov iz
prve alinee z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju
na dan začetka postopka prisilne poravnave
– 9. 5. 2000 (priloga 1), prav tako pa tudi
seznam upnikov iz druge alinee, na katerih
terjatve potrjena prisilna poravnava nima
pravnega učinka (priloga 2).

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 10. 2000

St 42/2000 S-37591
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 42/2000 z dne 17. 10. 2000
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Konfekcija Jutranjka Sevnica,
d.d., Radna 3, Sevnica, matična številka
5037301, šifra dejavnosti 18.220.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po tej objavi, prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Branko Ogorevc, univ. dipl. ek., iz
Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Inplet pletiva, d.d., Dolnje Brezovo 34,

Dolnje Brezovo;
– GP Lokateks, d.o.o., Kidričeva 75,

Škofja Loka;
– Inde, d.o.o., Sevnica, Trg svobode 13,

Sevnica;
– Tekstilna tovarna Prebold, d.d., Tovar-

niška cesta 7, Prebold;
– predstavnica sveta delavcev Marija Ci-

zelj, Konfekcija Jutranjka, d.d.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 17. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 10. 2000

St 36/2000-16 S-37592
To sodišče je dne 11. 10. 2000 s

sklepom opr. št. St 36/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad podjetjem Nordex – Euro-
contor, Proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Spodnji Duplek, Zg. Duplek 124h.

Odslej firma glasi Nordex – Eurocontor,
Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o. – v
stečaju, Spodnji Duplek, Zg. Duplek 124h,
njegova matična številka je 5417333, šifra
dejavnosti pa 110300.

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. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžniki stečajnega dolžnika se poziva-
jo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2000

St 45/96 S-37593
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

45/96 dne 9. 10. 2000 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Baval servis, d.o.o.,
Sp. Slivnica 107, Grosuplje stečajni po-
stopek zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2000

St 15/2000 S-37636
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 15/2000 dne 17. 10. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom.

Odslej se firma glasi Steinparzer & Kai-
ser, Družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Turnerjeva 17, Maribor
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Elij
Rijavec, Golarjeva 11, Brezje.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo, v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 1.
2001 ob 11. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 17. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000

St 7/2000-13 S-37638
To sodišče je na seji senata dne 17. 10.

2000 pod opr. št. St 7/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom INTEC,
mednarodno podjetje za razvoj in trgo-
vino, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska ce-
sta 27, matična št. 5676436, šifra dejav-
nosti 51.140, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik IN-
TEC, mednarodno podjetje za razvoj in tr-
govino, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska ce-
sta 27, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 10. 2000

St 176/2000 S-37639
To sodišče je s sklepom St 176/2000

dne 17. 10. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Flex Colombo, d.o.o.,
Ljubljana, Resljeva 23, matična številka
5589975, šifra dejavnosti 51.700.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
ris Dolamič iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
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 23. 1. 2001 ob 10.30, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2000

St 199/2000 S-37641
To sodišče je s sklepom St 199/2000

dne 17. 10. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Intermag, d.o.o., Zg.
Pirniče 112a, Medvode, matična številka:
5367395, šifra dejavnosti: 51.140.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik 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 23. 1. 2001 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2000

St 30/2000-12 S-37642
To sodišče je s sklepom St 30/2000 z

dne 13. 10. 2000 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Obutev – J, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Križe,
Hladnikova 24, Križe, in z istim sklepom
stečajni postopek tudi zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2000

St 24/2000-15 S-37644
To sodišče je s sklepom St 24/2000 z

dne 13. 10. 2000 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Jeklotehna – Že-
leznina Zaplotnik, proizvodnja in trgovi-
na Kranj, d.o.o., Ješetova 14d, Kranj, in
z istim sklepom stečajni postopek tudi za-
ključilo.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2000
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St 56/2000 S-37699
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Založba Obzorja, d.d., Maribor, Par-
tizanska 3-5, Maribor, dne 22. 11. 2000
ob 10. uri v sobi 330 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 19. 10. 2000

St 1/97 S-37774
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 1/97 z dne 20. 10. 2000 v smislu prve-
ga odstavka 169. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom VO TEH,
podjetje za tehnologijo, inženiring in
marketing, d.o.o., Veliki Okič 4/b – v
stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 10. 2000

St 167/2000-8 S-37775
To sodišče je s sklepom St 167/2000

dne 20. 10. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Revex, razvoj, proiz-
vodnja, inženiring in storitve, d.o.o., Val-
vazorjeva 3d, Izlake, matična številka
5303052, šifra dejavnosti 74.204.

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 re-
gister.

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 17. 1. 2001 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2000

St 23/2000 S-37777
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 23/2000 z dne 2. 10. 2000, ki je postal
pravnomočen dne 16. 10. 2000, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Novoteks Tkanina, Izdelovanje preje in
tkanin, d.d., Foersterjeva 10, Novo me-
sto in njegovimi upniki.

Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvr-
stil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:

1. razred terjatev ločitvenih upnikov, ka-
terih položaj se po potrditvi prisilne porav-
nave ne spremeni;

2. razred terjatev upnikov, ki konvertira-
jo celotne terjatve v kapital dolžnika in loči-
tveni upniki, ki se odpovejo ločitveni pravici
in konvertirajo celotne terjatve v kapital, ki
so navedeni v seznamu, ki je sestavni del
sklepa;

3. razred terjatev ostalih upnikov, ki jih
bo dolžnik poplačal v višini 20% zneska
ugotovljenih terjatev na dan začetka po-
stopka prisilne poravnave, najkasneje v ro-
ku enega leta od pravnomočnosti sklenje-
ne prisilne poravnave v enkratnem znesku
v nominalni višini;

4. razred potencialnih (spornih) terjatev
iz naslova neplačanih obresti od prispevkov
in davkov, za katere je po tretjem odstavku
16. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij predviden odpust.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene, po posameznih razredih z naved-
bo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov nji-
hovih terjatev in rokov za poplačilo in sez-
nam upnikov, ki konvertirajo celotne terja-
tve v kapital dolžnika in ločitveni upnik, ki se
je odpovedal ločitveni pravici in konvertiral
celotno terjatev v kapital, so sestavni del
izreka sklepa potrjene prisilne poravnave.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki, navedeni v seznamu iz 2. razre-
da, svoje terjatve, navedene v tej prilogi, na
dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis po-
večanja osnovnega kapitala v sodni register
v skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami)
dolžnika z dne 23. 6. 2000 in izdati upni-
kom ustrezno število delnic, po vpisu tega
povečanja v sodni register.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene, moč izvršilnega naslova.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 10. 2000

St 10/93-75 S-37781
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika

IMP Blisk Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota – v stečaju, stečajni senat razpisu-
je narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev.

Narok bo dne 11. 12. 2000 ob 13. uri,
pri tem sodišču, v sobi št. 12.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev pri tem sodišču v sobi št.
413/IV, in sicer v ponedeljek in petek, v
času od 9. do 12. ure, v sredo pa v času od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 10. 2000

St 165/2000 S-37782
To sodišče je s sklepom St 165/2000

dne 23. 10. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Vetconsult, d.o.o., Go-
sposvetska 13, Ljubljana, matična števil-
ka: 5300126, šifra dejavnosti 73.102.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ma-
tjaž Bukovac iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 1. 2001 ob 9.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00028 IZ-14072
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00028 z dne 15. 9. 2000, Okrajne-
ga sodišča v Ajdovščini, je bila v zadevi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Kreditne banke Maribor, d.d., Področje No-
va Gorica ter dolžnika in zastavitelja Arhi-
kon, Atelje za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Tovarniška cesta 2, Ajdovščina, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnika v
višini 4,000.000 SIT s pripadki, zarubljena
dne 15. 9. 2000, nepremičnina, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer poslovni pro-
stor v II. nadstropju poslovno stanovanjske-
ga objekta v Ajdovščini, ob Goriški cesti, na
parc. št. 455, 456, 457 in 458, k.o. Ajdov-
ščina, v skupni izmeri 78,91 m2, ki je last
dolžnika in zastavitelja na podlagi pogodbe
št. 35/A-C3 z dne 19. 12. 1994, sklenjene
med dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem
in podjetjem SGP Primorje, p.o., Ajdov-
ščina.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 3. 10. 2000

Z 2000/148 IZ-13987
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/148 z dne 22. 9. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
proti dolžniku Samu Petriču, Ul. bratov Voš-
njakov 6, Celje, in zastaviteljema Marto in
Dušanom Petrič, oba stan. Trubarjeva 39,
Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepre-
mičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank, po 251. členu,
opravilo rubež nepremičnine, triinpolso-
bnega stanovanja v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše Trubarjeva 39 v Celju, s povr-
šino 79,87 m2, ki obsega sobo 16,58 m2,
sobo 16,34 m2, sobo 13,74 m2, kabinet
6,14 m2, kuhinjo 6,40 m2, kopalnico
4,19 m2, predsobo 3 m2, balkon 0,95 m2,
klet VZO 2,63 m2, garažo VH 9,90 m2, sku-
paj s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih objektov in na-
pravah, v večstanovanjski hiši in funkcio-
nalnem zemljišču, katere lastnika sta Mar-
ta in Dušan Petrič.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2000

Z 2000/295 IZ-14001
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/295 z dne 22. 9. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Sklada za vzajemno
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pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije,
Vošnjakova 6, Ljubljana, ki ga zastopa od-
vetniška pisarna Pavlin, odv. Karmen Pavlin
in Tamara Pavlin Tramte, proti dolžnici But
Ireni, Ljubljanska 58, Celje in proti zastavi-
teljema But Ireni in Matjažu, oba stan. Ljub-
ljanska 58, Celje, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank, po
251. členu opravilo rubež nepremičnine,
dvoinpolsobnega stanovanja v 2. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Ljubljan-
ska 58, Celje, v pogodbeni izmeri
68,10 m2, katerega lastnika sta But Irena in
But Matjaž, na podlagi kupne pogodbe z
dne 6. 1. 1992.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 9. 2000

Z 2000/282 IZ-14016
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/282 z dne 19. 9. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, proti
dolžniku in zastavitelju Plantrade, Upravlja-
nje, storitve, montaže, Srečko Plevnik, s.p.,
Kraigherjeva ul. 7, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice do dolžnika v višini
2,000.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, poslovnega lokala št. 18 N, v
izmeri 21,50 m2, v 1. nadstropju poslovno
trgovskega centra Dolgo polje III. v Celju, ki
stoji na parc. št. 1190/1 – poslovna stavba
v izmeri 1451 m2, k.o. Ostrožno, s pripada-
jočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah in na
funkcionalnem zemljišču, katere lastnik je
Plantrade, upravljanje, storitve, montaže,
Srečko Plevnik s.p., Kraigherjeva 7, Celje,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1/98
z dne 2. 12. 1998.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2000

Z 2000/00268 IZ-10263
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00268, ki ga je dne 8. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 14, III.
nadstropje, element B, neto 76,54 m2 in
pripadajoči kletni prostor št. 7, v stanovanj-
skem objektu SB-4, soseska Center III.
Domžale, ki stoji na parceli št. 4024,
4025/1, vl. št. 2668, k.o. Domžale in parc.
št. 4022/1, vl. št. 2546, k.o. Domžale, ki
je last zastavitelja, zastavna pravica v korist
upnice SKB Banke, d.d., Ajdovščina, Aj-
dovščina 4, SKB Banka Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 2,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 8. 9. 2000

Z 88/2000 IZ-14035
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem

zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 261/2000 z dne 22. 3. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
88/2000 z dne 28. 6. 2000, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Proban-
ke, d.d., Maribor, do dolžnika Artel, d.o.o.,
Koper, Rutarjeva ul. št. 6A, na podlagi ge-
neralne pogodbe o odobravanju kreditov,
izstavljanju garancij in otvoritvah akreditivov
št. 04/99-GEN in pogodbe o zastavi nepre-
mičnine št. 3-2000-ZP, obe z dne 23. 2.
2000, v višini 15,000.000 SIT s pp, pri
čemer so rok vračila, zapadlost, obrestna
mera in drugi stroški ter vsi ostali pogoji,
razvidni iz navedenih pogodb in sporazuma
strank, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega
prostora v objektu Servisno poslovni objekt
ob Ankaranski vpadnici, ki stoji na parc. št.
1570/19 in 1570/20, k.o. Koper, ki je
označen s št. 1/9 in 2/9.2, v izmeri
125,50 m2, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na skupnih delih in napravah v objektu
ter funkcionalnem zemljišču, ki služi objek-
tu, kateri je last dolžnika, kot to izhaja iz
prodajne pogodbe št. 27/99-K z dne
25. 10. 1999, sklenjene med njim in po-
djetjem Koperinvest, d.o.o., Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 113/2000 IZ-14036
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Košak Mira iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 880/00 z dne 30. 5. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
113/2000 z dne 21. 7. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dol-
žnice Skubic Tatjane, Ljubljana, Stari trg 28,
na podlagi pogodbe o kreditu, št.
232-6288/91 z dne 17. 5. 2000, v višini
14,000.000 SIT s pp, z dogovorjeno obre-
stno mero 4,75% letno, pri čemer so rok in
način vračila, višina obresti ter drugi pogoji,
razvidni iz navedene pogodbe, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer apartmaja št. 20, z neto površino
69,44 m2, ki se nahaja v objektu št. 4 z
oznako Pinja (v I. nadstropju) naselja, stoje-
čega na parc. št. 1038, 1039/1, 1039/3
in 1041/1, vse vpisane v vl. št. 554, k.o.
Oltra, z enim parkirnim mestom, s sorazmer-
nim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe ter stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnice in zastavi-
telja Skubic Darka, kot to izhaja iz prodajne
pogodbe št. 20-2000 z dne 10. 4. 2000,
sklenjene s podjetji Gradis Consult Ljublja-
na, d.o.o., Šmartinska 134, Ljubljana, Gra-
dis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva 3, Mari-
bor, ter Gradis GP Celje, d.d., Ulica XIV.
divizije 10, Celje, kot prodajalci in njima
dvema kot kupcema.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 109/2000 IZ-14037
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 621/00 z dne 14. 6. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
109/2000 z dne 30. 6. 2000, se zaradi

zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do
dolžnikov, in sicer Jurinčič Arsena, na pod-
lagi prodajne pogodbe o kreditu št.
236-2790/13 z dne 6. 6. 2000, v višini
2,788.500 SIT s pp, z realno obrestno me-
ro 5,50% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
kredit pa se revalorizira v višini, rokih in na
način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice; terjatev
zapade v plačilo v 120 mesečnih obrokih,
ki zapadejo v plačilo zadnji dan v nasled-
njem mesecu po črpanju kredita, prvi najka-
sneje dne 31. 12. 2000 in zadnji najkasne-
je dne 30. 11. 2010 in pod drugimi pogoji,
razvidnimi iz sporazuma strank opr. št. SV
621/00 in navedene pogodbe, ki je sestav-
ni del notarskega sporazuma in Jurinčič So-
nje, na podlagi pogodbe o kreditu št.
236-2789/12 z dne 6. 6. 2000, v višini
2,211.500 SIT s pp, z realno obrestno me-
ro 5,50% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
kredit pa se revalorizira v višini, rokih in
način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice; terjatev
zapade v plačilo v 120 mesečnih obrokih,
ki zapadejo v plačilo zadnji dan v nasled-
njem mesecu po črpanju kredita, prvi najka-
sneje dne 31. 12. 2000 in zadnji obrok
najkasneje dne 30. 11. 2010 in pod drugi-
mi pogoji, razvidnimi iz sporazuma strank,
opr. št. SV 621/00 in navedene pogodbe,
ki je sestavni del notarskega sporazuma;
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer stanovanja v hiši z
naslovom Dekani št. 9, v površini 47,25 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stavbe, stoječe
na parc. št. 108, vpisane v vl. št. 5, k.o.
Dekani, s pripadajočo solastninsko pravico
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah hiše, kar je last dolžnikov, vsake-
ga do 1/2, kot to izhaja iz kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Jurinčič Arsenom
in Občino Koper z dne 11. 11. 1991, št.
362-1256791, dodatka k navedeni kupo-
prodajni pogodbi, kateri je bil overjen dne
17. 5. 2000 ter notarskega zapisa, opr. št.
689/99, notarke Erike Braniselj z dne
5. 11. 1999 o sporazumu med zakoncema
o priznanju dejanskega lastništva, skle-
njenega med Jurinčič Arsenom in Jurinčič
Sonjo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 114/2000 IZ-14038
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 62/2000 z dne 20. 1. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
114/2000 z dne 21. 7. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Proban-
ke, d.d., Maribor, do dolžnika Nevim, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Koper, Ulica Zore
Perello Godina 2, na podlagi generalne po-
godbe o odobravanju kreditov, izstavljanju
garancij in otvoritvah akreditivov, št.
2/99-GEN z dne 28. 12. 1999 in pogodbe
o zastavi nepremičnine, št. 1-2000-ZP z
dne 4. 1. 2000, v višini 7,000.000 SIT s
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pp, pri čemer so rok vračila, zapadlost,
obrestna mera in drugi stroški ter vsi ostali
pogoji, razvidni iz navedenih pogodb in no-
tarskega zapisa, opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
poslovnega prostora v prvem nadstropju, v
izmeri 39 m2, v objektu Tržnica v Kopru, ob
Cesti JLA, ki stoji na parc. št. 889/1, 890/1
in 891, k.o. Koper, ki je last zastaviteljice,
kot to izhaja iz kupne pogodbe, št. T
391/110 z dne 18. 6. 1990, sklenjene
med njo in prodajalcem SGP Koper, p.o.,
Koper, Obrtniška 30.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

Z 103/2000 IZ-14040
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, pod
opr. št. SV 347/2000 z dne 21. 6. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
103/2000 z dne 28. 6. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolžni-
ce Jakin Marijane, s.p., Knjigovodske stori-
tve MIA, Kidričeva 9, Nova Gorica, na podla-
gi kreditne pogodbe za investicije, reg. št.
24A000127 z dne 19. 6. 2000, v višini
8,000.000 SIT s pp, z obrestno mero v višini
5,75% letno, ki se spreminja v višini, rokih in
na način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, kredit
pa se revalorizira na podlagi temeljne obre-
stne mere oziroma v rokih, višini in na način v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obre-
stnih merah upnice, terjatev zapade v plačilo
v 84 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo
vsakega 15. v mesecu s tem, da prvi obrok
zapade v plačilo 17. 7. 2000, zadnji pa
15. 6. 2007 in pod drugimi pogoji, razvidni-
mi iz sporazuma strank in navedene kreditne
pogodbe, ki je sestavni del sporazuma
strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem
notarskem zapisu SV 347/2000, opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanja v izmeri 58,70 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Ko-
pru, Ul. Osvobodilne fronte št. 4, ki stoji na
parc. št. 676, vpisani v vl. št. 24, k.o. Koper,
s solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah stanovanjske hiše ter sola-
stnino na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču v sorazmernem deležu na etažno lastni-
no, glede na celotno hišo, kar je last dolžni-
ce, kot to izhaja iz kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med njo in prodajalcem Dolšak
Ivanom, Koper, Ul. Osvobodilne fronte 4,
dne 16. 5. 2000 in overjene pred notarjem
Dravom Ferligojem, dne 7. 6. 2000.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2000

In 98/00050 IZ-14075
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upni-
ka Mihaela Grižona, Sečovlje, Dragonja 13,
ki ga zastopa odv. Aleksander Lisjak iz Izo-
le, proti dolžniku Cefing, d.d., Brežice, Ce-
sta Prvih borcev 9, Brežice, ki ga zastopa
odv. Branko Derstvenšek iz Sevnice, zaradi
izterjave 6,027.546 SIT s pp, dne 25. 9.
2000 sklenilo:

zarubi se dolžnikova nepremičnina, in si-
cer stanovanje na naslovu Beblerjeva ul. 6,

Koper, stanovanje št. 8, ki se nahaja v 2.
nadstropju, površine 57,25 m2, ki se naha-
ja v hiši, stoječi na parceli št. 253/1 in 3,
k.o. Semedela, last dolžnika na podlagi fo-
tokopije kupoprodajne pogodbe s prodajal-
cema Ido in Radkom Močivnikom z dne
12. 2. 1993.

Ta zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznam-
be sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremič-
nino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati,
uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo
upnika, sicer stori kaznivo dejanje po
229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 9. 2000

Z 2000/01187 IZ-13985
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01187, ki ga je dne 5. 9. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 12, v
II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Škerjančeva 8 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 209, 210, 199/1, 221, 219, 217, 215
in 214, vse k.o. Štepanja vas, v skupni izme-
ri 62,36 m2, ki je last zastaviteljice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja z dne 25. 9. 1992, sklenjene s
prodajalcem Emona Globtour, d.o.o., za-
stavna pravica v korist upnice SKB banke,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2000

Z 2000/01208-5 IZ-13993
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01208 z dne 5. 9. 2000,
je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 65,12 m2,
ki se nahaja na JV strani stanovanjskega
objekta št. 3, v soseski SŠ-8/1, stoječega
na parceli št. 255/2, k.o. Dravlje, na naslo-
vu Celovška 269, Ljubljana, ki je last zasta-
viteljice Mojce Pavačič, Celovška c. 269,
Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne
23. 6. 1998, sklenjene z darovalcema Ja-
nezom Prekom in Marijo Prek, oba Brileje-
va 8, Ljubljana, z dnem 5. 9. 2000 zarublje-
no v korist upnice Banke Domžale, d.d.,
Domžale, bančna skupina NLB, Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/01209-5 IZ-13994
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01209 z dne 5. 9. 2000,
je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 65,12 m2,
ki se nahaja na JV strani stanovanjskega
objekta št. 3, v soseski SŠ-8/1, stoječega
na parceli št. 255/2, k.o. Dravlje, na naslo-
vu Celovška 269, Ljubljana, ki je last zasta-
viteljice Mojce Pavačič, Celovška c. 269,
Ljubljana, na podlagi darilne pogodbe z dne
23. 6. 1998, sklenjene z darovalcema Ja-
nezom Prekom in Marijo Prek, oba Brileje-
va 8, Ljubljana, z dnem 5. 9. 2000 zarublje-

no v korist upnice Banke Domžale, d.d.,
Domžale, bančna skupina NLB, Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 1,950.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/01264-7 IZ-13995
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01264 z dne 13. 9. 2000
so bili:

– pisarniški poslovni prostor št. 102, v
neto izmeri 47,56 m2,

– pisarniški poslovni prostor št. 103, v
neto izmeri 55,25 m2,

– pisarniški poslovni prostor št. 104a, v
neto izmeri 24 m2 in

– pisarniški poslovni prostor št. 104, v
neto izmeri 23,50 m2,

ki se nahajajo v I. nadstropju poslovne
stavbe na Tržaški 132 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 1573/10, k.o. Vič, s pripadajočim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah celotne poslovne stavbe in na fun-
kcionalnem zemljišču, ki so last dolžnika
Infotel, d.o.o., Cankarjeva 6, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 10.
1999, sklenjene z Agrotehniko trgovino,
d.o.o., Ljubljana, z dnem 13. 9. 2000 za-
rubljeni v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 20,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2000

Z 2000/01348-5 IZ-13996
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01348 z dne 19. 9. 2000,
je bil poslovni prostor št. 3, v izmeri
78,41 m2, v 1. kleti poslovne stavbe na na-
slovu Trg republike 2, Ljubljana, ki je po
načrtu posameznih delov stavbe, označen
kot 2.3, poslovna stavba pa stoji na parc.
št. 788/1 in 788/2 in sega delno pod ra-
ven parc. št. 30/1, vse k.o. Gradišče pred-
mestje I ter delno pod raven parc. št.
3082/2, k.o. Ajdovščina ter na pripadajo-
čem sorazmernem solastniškem deležu na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter na stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču objekta, v katerem se poslovni prostor
nahaja, ki je last zastavitelja Gregorič Edvar-
da, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 6. 2000, sklenjene s prodajalcem LB
Hipo, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, z
dnem 5. 9. 2000 zarubljen v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,950.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

Z 2000/01575-6 IZ-13997
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01575 z dne 12. 9. 2000,
je bilo stanovanje št. 99, v IX. nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, na naslovu
Preglov trg 7, v izmeri 65,57 m2, ki ima oz-
nako stanovanja tip 67 m2, varianta S, ki je
last zastaviteljev Nadarević Ramize in
Nadarević Esada, oba Preglov trg 7, Ljublja-
na, na podlagi soinvestitorske pogodbe z
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dne 23. 11. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljub-
ljana, Kersnikova 30 in zastaviteljema, z dnem
12. 9. 2000 zarubljeno v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 289.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

Z 2000/01584 IZ-14005
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01584, ki ga je dne 20. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovni enoti št. 16/a, v
izmeri 72 m2, v I. nadstropju poslovno-tr-
govskega centra ob Tbilisijski cesti, na zem-
ljišču s parc. št. 500/3 in 500/4, vl. št.
4580, k.o. Trnovsko predmestje, s pravico
souporabe funkcionalnega zemljišča ter
skupnih prostorov in naprav, ki služijo ob-
jektu kot celoti, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe št. 26/98, sklenjene dne
15. 12. 1998 s prodajalcem Investplan,
d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2000

Z 2000/01471-5 IZ-14006
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01471 z dne 5. 9. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje št. 3/P v Polju
cesta V/5, Ljubljana, ki obsega kuhinjo v
izmeri 8,54 m2, sobo v izmeri 21,20 m2,
sobo v izmeri 15,90 m2, predsobo v izmeri
3,25 m2, kopalnico z WC v izmeri 2,87 m2,
klet v izmeri 1,65 m2. Skupna površina vseh
navedenih prostorov je 53,41 m2. Stanova-
nju pripada tudi sorazmeren solastniški de-
lež na skupnih prostorih, delih, napravah in
objektih ter na funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, v katerem se nahaja, ki je last zastavi-
teljice Ivanov Lidije, Polje cesta V/5, Ljub-
ljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
465-198/92 z dne 11. 6. 1992 in dodatka
h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 7. 2000,
sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad
kot prodajalcem in zastaviteljico Kovač –
sedaj Ivanov Lidijo kot kupcem, z dnem
19. 9. 2000 zarubljeno v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 420.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

Z 2000/01467-5 IZ-14007
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01467 z dne 5. 9. 2000,
je bilo stanovanje št. 33 v 4. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Ulica narodne
zaščite 16 (sedaj Maroltova 16). Stanovanj-
ska hiša stoji na parc. št. 601/61, 601/62,
952/2, 952/3, 980/24, 980/25, vse k.o.
Stožice. Stanovanje meri skupno 55,25 m2

in obsega sobo v izmeri 11,79 m2, sobo v
izmeri 18,36 m2, sobo v izmeri 12,43 m2,
kuhinjo v izmeri 4,37 m2, hodnik v izmeri
3,17 m2, kopalnico v izmeri 3,62 m2, bal-

kon v izmeri 0,62 m2 in druge prostore v
izmeri 0,98 m2. Stanovanju pripada tudi so-
razmeren solastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, napravah in objektih ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja, ki je last dolžnikov Ifko Sonje in
Kranjc Matjaža, oba Podgornikova 15, Lim-
buš, in sicer vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 28. 3. 2000, skle-
njene med Venceslavo Laharnar kot proda-
jalko in dolžnikoma kot kupcema, z dnem
19. 9. 2000 zarubljeno v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 230.000
ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

Z 2000/01576 IZ-14008
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01576, ki ga je dne 20. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju, ki ga sestavljajo
dve sobi, kuhinja, predsoba in kopalnica z
WC-jem, v skupni izmeri 44 m2, v II. nad-
stropju, III. stopnišče stanovanjskega ob-
jekta B – 5 v Ljubljani, Vidmarjeva 8, ter
balkon, skupaj z dvema kletnima prostoro-
ma, katerih izmera ni všteta v navedeno kva-
draturo in souporabo vseh skupnih prosto-
rov, delov in naprav stavbe, stoječe na parc.
št. 751/1, k.o. Vič, ki je last dolžnikov po
nedoločenih deležih na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 8. 2000, sklenjene s
prodajalcem Filipič Brankom, Otalež 29,
Cerkno, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 720.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2000

Z 2000/01635 IZ-14010
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01635, ki ga je dne 20. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 16,
na podstrešju stanovanjskega bloka v Ljub-
ljani, Mlinska pot 6, ki stoji na parc. št.
276/1 in 278, k.o. Črnuče in z rubežem na
garažnem boksu št. 47/I, v izmeri
12,15 m2, ki se nahaja v garažni hiši G2,
BS 111/1 in BS 112, s solastninsko pravi-
co na skupnih prostorih, objektih, napravah
ter zemljišču, ki služijo nepremičninam, ki je
last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 12. 12. 1985, sklenjene s prodajalce-
ma Borutom Čižmanom in Bojano Beznik
Čižman, oba Mlinska pot 6, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 16,080.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2000

Z 2000/01585-6 IZ-14011
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01585 z dne 5. 9. 2000,
je bil poslovni prostor v pritličju skladi-
ščno-poslovnega objekta na Leskoškovi, z
oznako 8b, orientacija vogal JV, v predvideni

izmeri 183,45 m2, skupaj s solastniško pra-
vico na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti, ter
deležem stavbišča in funkcionalnega zemlji-
šča, vpisanega v zemljiško knjigo Okrajnega
sodišča v Ljubljani, pri vl. št. 1216, k.o. Mo-
ste, in sicer parc. št. 127/98, ki je last dol-
žnika Eurolux, d.o.o., Pšata 79, Dol pri Ljub-
ljani, na podlagi prodajne pogodbe št.
9966000012 z dne 7. 12. 1999, sklenjene
med prodajalcem Imos, Investicijske grad-
nje, d.d., Ljubljana in dolžnikom z dnem
19. 9. 2000 zarubljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

In 98/00177-13 IZ-14018
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 20. 5. 2000, opr. št. In 98/00177,
je bil dne 18. 11. 1994 opravljen narok v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt (prej
Bank Austria), dvosobnega stanovanja št.
96 v VIII. nadstropju v Ljubljani, Preglov trg
3, s kletjo, ki je last dolžnika Franca Bucik,
Trdinova 5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2000

In 99/00686-8 IZ-14019
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 28. 2.

2000, opr. št. In 99/00686, je bil dne
28. 8. 2000 opravljen v korist upnika Me-
talka, stanovanjske storitve, d.o.o., Kersni-
kova 3, Ljubljana, rubež enosobnega stano-
vanja v izmeri 40,09 m2, št. 19, III. nadstro-
pje, Viška 51, Ljubljana, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2000

In 99/00661-10 IZ-14020
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/00661 z
dne 5. 1. 2000, je bilo dne 5. 9. 2000
zarubljeno trisobno stanovanje v izmeri
73,08 m2, št. 61, Ziherlova 8, Ljubljana, v
korist upnice Metalke, stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 92.315 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

In 99/00258-9 IZ-14021
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 28. 2.

2000, opr. št. In 99/00258 je bil dne 28. 8.
2000 opravljen v korist upnice Metalke, sta-
novanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 3,
Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja v
izmeri 40,09 m2, št. 19, III. nadstropje, Vi-
ška 51, Ljubljana, last dolžnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2000

In 97/00254-19 IZ-14022
In 98/00151
In 98/00685
In 98/00686
In 99/00115
In 99/00272

Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,
opr. št. In 97/00254, je bil dne 2. 11. 1998
opravljen popis enosobnega stanovanja v
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izmeri 42,77 m2, št. 70, v Ljubljani, Na Ko-
rošci 2, last dolžnice Lažič Nedeljke. Oprav-
ljeni popis ima pravni učinek tudi na izvršbo
pod opr. št. In 98/00151, In 98/00685, In
98/00686, In 99/00115 in In 99/00272,
ki se izvede s postopkom k izvršbi pod opr.
št. In 97/00254.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2000

In 2000/00387-8 IZ-14076
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 2000/00387 z dne
22. 8. 2000, je bilo stanovanje na naslovu
Fabjanijeva 29 v Ljubljani, ki je last dolžnika
Karla Kumše, Fabjanijeva 29, Ljubljana, z
dnem 28. 9. 2000 zarubljeno v korist upni-
ce mld. Nine Kumše Polajnar, ki jo zastopa
zakonita zastopnica mati Mojca Plajnar,
Podljubelj 44, Tržič, zaradi izvršbe za izter-
javo denarne terjatve v višini 1,680.896 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

In 99/00012-34 IZ-14082
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 8. 12.

1999, opr. št. In 99/00012, je bil dne
28. 9. 2000 opravljen v korist upnice Ko-
be Beseničar Spomenke, Ljubljana, Bro-
darjev trg 6, zoper dolžnika Beseničar Ju-
reta, Ljubljana, Pot v smrečje 3, rubež pet-
sobnega stanovanja št. 90 v 11. nadstro-
pju objekta 11 v Ljubljani, na naslovu
Brodarjev trg 6, stoječe na parc. št. 1093,
1180/2, 1175/2, 1176/2, 1178/2,
1177/2, 1175, 1173/2, 1172 (vse del),
k.o. Moste, last upnice in dolžnika, vsake-
ga do 1/2.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000

Z 2000/01671 IZ-14094
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01671, ki ga je dne 3. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v izmeri
84,39 m2, v IV. nadstropju stanovanjske hi-
še Nusdorferjeva ul. 17 v Ljubljani, ki je last
zastaviteljice na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 19. 7. 1995 s proda-
jalko Slak Marijo, Nusdorferjeva ul. 17, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Poso-
jilnice Bank Borovlje, r.z.o.j., Borovlje, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
525.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

Z 2000/01574-4 IZ-14116
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01574 z dne 3. 10. 2000,
je bilo dvosobno stanovanje, v skupni izmeri
52,44 m2, ki se nahaja v III. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Ljubljani, Smoletova
13, stoječega na parc. št. 2156, vl. št. 953,
k.o. Bežigrad, vključno s solastninsko pra-
vico na skupnih prostorih, delih in napravah
stanovanjskega bloka ter na funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika SGI, Stanovanj-
sko gospodarstvo Idrija, d.o.o., Kosovelova
9, Idrija, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 4. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Kren Andrejem, Podgorska 23, Ljub-
ljana, z dnem 3. 10. 2000 zarubljeno v ko-

rist upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

Z 2000/01765-3 IZ-14119
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01765 z dne 3. 10. 2000,
je bilo 146 parkirnih mest v prvi in drugi
kleti, v stanovanjsko-poslovnem kompleksu
Kapitelj ob Poljanskem nasipu v Ljubljani, ki
so last dolžnice Kranjske investicijske dru-
žbe, d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe št. 29-98 z dne
10. 12. 1998, sklenjene s prodajalcem
Mons, nepremičnine in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Vurnikova 2 ter dodatka k tej po-
godbi z dne 4. 7. 2000, z dnem 3. 10.
2000 zarubljenih v korist upnika Hypo Lea-
sing, d.o.o., Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 19,906.398 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2000

IN 2000/00237 IZ-10245
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IN 2000/00237 z dne
30. 5. 2000, je bila nepremičnina – triso-
bno stanovanje, št. 8, ki se nahaja v I. nad-
stropju stanovanjske zgradbe na naslovu Ko-
šeninova 6, Ruše, v izmeri 57,17 m2, ki
obsega kuhinjo 7,35 m2, sobo 13,62 m2,
sobo 12,99 m2, sobo 12,30 m2, predsobo
2,93 m2, WC+kopalnico 3,16 m2, shrambo
0,35 m2, klet oziroma drvarnico 3,30 m2 in
balkon 1,17 m2, ki je last dolžnika do celo-
te, dne 29. 8. 2000 na naroku zarubljena v
korist upnice Republike Slovenije, Mini-
strstva za finance, Davčne uprave RS, Dav-
čnega urada Maribor, izpostave Maribor, za-
radi zavarovanja denarne terjatve v znesku
1,675.244 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2000

Z 2000/00920 IZ-14056
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 767/2000 z dne 20. 9. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/00920, dne 29. 9. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – prostorov v pritličju, I. nad-
stropju in podstrešju, v skupni izmeri
701,75 m2 in poslovnih prostorov v I. nad-
stropju v izmeri 92,50 m2, oboje v poslovni
stavbi v Mariboru, Jurčičeva 7, stoječe na
parc. št. 1690, vl. št. 38, k.o. Mari-
bor-grad, last dolžnika in zastavitelja Bori-
sa Arka, na podlagi kupne pogodbe z dne
21. 12. 1995 in njenega dodatka z dne
17. 12. 1996, sklenjene s prodajalko Mi-
leno Motoh ter kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 8. 1999, sklenjene s prodajalcem
Terme Maribor, zdravstvo, turizem in re-
kreacija, d.d., Maribor, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 45,000.000,000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2000

Z 2000/00922 IZ-14057
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 769/2000 z dne 20. 9. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/00922, dne 29. 9. 2000 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – poslovnega prostora št. 18, v izme-
ri 105,80 m2, ki se nahaja v pritličju lamele
L-4, poslovno-stanovanjskega objekta v Ma-
riboru, Cafova-Razlagova ulica, last zastavi-
telja Vinka Reberška, na podlagi prodajne
pogodbe, št. 3827-353-13.2.2/BN, skle-
njene s prodajalcem GP Stavbar Maribor,
TOZD Visoke Gradnje in dodatkov k tej po-
godbi, št. I z dne 12. 4. 1998, št. II z dne
10. 7. 1989, št. III z dne 6. 10. 1989 in št.
IV z dne 15. 12. 1989, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 10,000.000,000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2000

Z 2000/00934 IZ-14063
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00934 z dne
29. 9. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kra-
igherja 4, 2505 Maribor, ki ga zastopa po-
oblaščenka Sonja Javernik, proti dolžnici in
zastaviteljici Metki Zabavnik, stan. Koroška
c. 105, Maribor, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnika v višini 5,400.000 SIT s
pripadki, zarubljeno na naroku dne 29. 9.
2000, in sicer: enosobno stanovanje z oz-
nako S3.M.02, v izmeri 30,77 m2, ki se
nahaja v V. nadstropju, s pripadajočo kletno
shrambo, z oznako 113, v velikosti 2,70 m2,
v I. podzemni kletni etaži, kar se nahaja v
stanovanjsko-poslovnem objektu v Maribo-
ru, Betnavska 3, na območju med ulicami
Gorkega na zahodu, Betnavska na vzhodi in
Žolgarjeva na jugu, zgrajenem na parcelah
št. 837, 836, 835, 832, 822/2, 825/2,
824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je last
dolžnice in zastaviteljice Metke Zabavnik,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
7. 9. 2000, vse v korist upnice Nove kredit-
ne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2000

Z 2000/00928 IZ-14090
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00928 z dne
6. 10. 2000 je bila ustanovljena na dvoinpol-
sobnem stanovanju št. 4 v pritličju stanovanj-
ske stavbe v Mariboru, Betnavska 127, v
skupni izmeri 57,85 m2, od tega s pripadajo-
čim kletnim prostorom (shrambo) površine
1,80 m2, stoječa na parc. št. 1660, k.o.
Spodnje Radvanje, ki je last dolžnika, na
osnovi originalne kupoprodajne pogodbe št.
0512-12/91 z dne 5. 12. 1991 in dodatka
k tej pogodbi z dne 6. 7. 2000, zastavna
pravica v korist upnice A banke, d.d., Ljublja-
na, Glavna podružnica Maribor, Razlagova
11, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,585.581 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2000
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Z 2000/00935 IZ-14106
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00935 z dne
4. 10. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, Ma-
ribor, proti dolžnici in zastaviteljici Nataši
Černej, stan. Beograjska 23, Maribor, ter
zastavitelju Tušek Tomažu, stan. Osojniko-
va 29, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v višini 60.000 DEM oziro-
ma 31.000 EUR s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti, zarubljeno na naroku dne 4. 10.
2000, in sicer dvoinpolsobno stanovanje
št. 195, v izmeri 72,57 m2, v IV. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Trg Du-
šana Kvedra 13, s pripadajočim kletnim pro-
storom – shrambo, zgrajeno na parc. št.
1847, 1849, 1760, 1758, 1753, 1761,
1756, 1754, 1752, 1751, k.o. Sp. Radva-
nje, ki je v lasti zastaviteljev Nataše Černej
in Tušek Tomaža, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 11. 9. 2000, vse v korist upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2000

Z 125/2000 IZ-14099
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Dra-
va Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1032/00
z dne 27. 9. 2000, zaradi zavarovanja
upnikove (Banka Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, ki jo na podlagi pooblastila za-
stopa Mitja Kosmina) denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini v lasti
zastavnega dolžnika, BAN, trgovina, mar-
keting in storitve, d.o.o., Izola, Cankarjev
drevored 4, Izola, ki ga zastopa direktor
Zvonko Sedmak, zarubi poslovni prostor v
objektu TPC, v Luciji, III. faza, stoječ na
parc. št. 5533/1, k.o. Portorož, lociran v
pritličju garažne hiše, ki je v projektni do-
kumentaciji številka 24/98 označen s šte-
vilko G1, v izmeri 47,52 m2, vključno s
solastninsko pravico na skupnih delih in
napravah stavbe ter njenega stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, kar je dolžnik pri-
dobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
29. 3. 2000, številka 53/2000, sklenjene
med GIP Stavbenik, d.d., Koper, kot
prodajalcem in zastavnim dolžnikom kot
kupcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 10. 2000

In 90/96 IZ-14055
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrožnem

sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni zadevi
upnice Marije Brkič, na Pušo 1, Razvanje, ki
jo zastopa odv. Albin Ploj iz Maribora, zoper
dolžnico Majdo Svenšek, Rimska pl. 16, Ptuj,
zaradi izterjave 943.214,68 SIT s pp,
sklenilo:

na podlagi sporazuma Okrajnega sodi-
šča na Ptuju, opr. št. II R 628/94 z dne
20. 2. 1995, ki ima moč sodne poravnave,
se v korist upnice Marije Brkič, Na Pušo 1,
Razvanje, zaradi izterjave 943.214,68 SIT
s pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi
obrestmi od 1. 6. 1995 do plačila ter stro-
škov te izvršbe z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, v breme dolžnice Majde Sven-
šek, Rimska pl. 16, Ptuj, opravi rubež in
popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-

ško knjigo, last dolžnice do celote, in sicer
stanovanje št. 12/3 na Ptuju, Rimska pl.
16, na parc. št. 512/1, pri vl. št. 1818, k.o.
Ptuj.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 9. 2000

Z 2000/00059 IZ-14100
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2000/00059 z dne 6. 9. 2000,
v izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Celje, Vodnikova 2, do dolžnika Srečka
Gabrila, Levstikova 15, Žalec, zaradi zava-
rovanja upnikove denarne terjatve z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju, opravilo rubež in po-
pis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer poslovnega prostora v ce-
lotnem prvem nadstropju poslovnega ob-
jekta Banke Celje, d.d., Savinjska cesta
20, v Žalcu, parc. št. 142/11, k.o. Gotov-
lje, v skupni površini 237,95 m2 in pod-
strešja v izmeri 140,10 m2, katerega la-
stnik je dolžan na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 6. 2000, sklenjene s
prodajalko Banko Celje, d.d., Celje, over-
jene pri notarju Marku Finku iz Celja, dne
15. 6. 2000 pod OV št. 4203/2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 6. 9. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-37744
Na podlagi 62. člena v povezavi z 71. čle-

nom statuta in akta o sistemizaciji delovnih
mest, Klinični center Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili:

glavna medicinska sestra Klinične-
ga oddelka za nefrologijo, SPS Interna
klinika.

Za glavno medicinsko sestro Kliničnega
oddelka za nefrologijo, SPS Interna klinika,
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– da je diplomirana medicinska sestra
ali višja medicinska sestra z dodatno visoko
izobrazbo s področja organizacije dela ali
sociologije ali pedagogike,

– da ima 10 let delovnih izkušenj v stro-
ki, od tega 5 let na vodstvenih ali vodilnih
delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Klinični center
Ljubljana, kadrovska služba, Bohoričeva
28, Ljubljana, s pripisom: “za razpisno
komisijo – glavna medicinska sestra Kli-

ničnega oddelka za nefrologijo, SPS Inter-
na klinika.”

Klinični center Ljubljana

Ob-37814
Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig, razpi-

suje prosta delovna mesta:
– predmetni učitelj biologije, gospo-

dinjstva in vodja šolske prehrane za ne-
določen čas (1 mesto) s polnim delovnim
časom.

Nastop dela 8. 11. 2000.
– učitelj razrednega pouka za delo v

OPB (OŠ Ig) za določen čas – nadomešča-
nje delavke na porodniškem dopustu (1 me-
sto) s polnim delovnim časom.

Nastop dela 6. 11. 2000 do konca šol-
skega leta 2000/2001.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izbraževanju po zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja v 8
dneh po objavi na naslov šole, s pripisom
“za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Osnovna šola Ig

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. 106/2000 Ob-37745
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Vodovod–Kanalizaci-
ja, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, faks
061/317-851.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga,  ki  bo  predvidoma  naročeno  v
naslednjih  12  mesecih:  nabava  pohiš-
tva,  pisarniške  opreme,  računalniške
opreme,  arhivske  opreme,  opreme
skladišč ...;  ocenjena  vrednost  blaga:
350,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
cesta.

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

5.
Javno podjetje

Vodovod–Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 35102-247/96-151 Ob-37738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, faks 061/855-531.

2 . Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dokončanje
izgradnje nove osnovne šole Ob Rinži v
Mestnem Logu v Kočevju, ocenjena vred-
nost 750,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Kočevje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: februar
2001.

5.
Občina Kočevje

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

Obvestilo
V Uradnem listu RS, št. 97 z dne

20. 10. 2000 je bil pod rubriko ZJN-02-B
pomotoma objavljen razpis Splošne bolni-
šnice Trbovlje za ugotavljanje sposobnosti
za  dobavo  čistilnih  sredstev,  materiala
za  osebno  higieno,  PVC  materiala  in
tekstilnih  izdelkov  (Ob-37419,  stran
9139).  Omenjeni  razpis  sodi  pod  rubri-
ko  ZJN-05-B.

Uredništvo

Popravek
Su 82/2000 Ob-37964

V  javnem  razpisu  za  izbiro  izvajalca
brez omejitev za sukcesivno dobavo pi-
sarniškega in računalniškega potrošnega
materiala, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37276,
Su 82/2000, se 9. točka pravilno glasi:

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost  ponudbe:  finančna  zavarovanja
za  resnost  ponudbe  in  za  dobro
izvedbo  pogodbene  obveznosti  se  ne
zahtevajo.

Okrožno sodišče v Kranju

Popravek
Ob-37870

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo tovornega vozila z dvi-
galom, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37287, se
5. točka pravilno glasi:

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 2001.

JZ Gasilska brigada Ljubljana

Popravek
Št. 0512/3-308/11/00 Ob-37931

V javnem razpisu brez omejitev za do-
bavo čistil, potrošnega materiala in pripo-
močkov za čiščenje ter toaletno sanitarne-
ga materiala, objavljenem v Ur. l. RS, št.
88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35988, Št.
0512/3-308/11 se 7. (a) in 8. točka pra-
vilno glasita:

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11.
2000, ob 11. uri, na naslovu: Visoka po-
licijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 210 Ob-37596
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Srednja gostinska in turistična šo-
la, Ul. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,
05/641-54-95.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola, Ul. Prekomorskih brigad 7,
6310 Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila, čistila in kurilno
olje:

– I. skupina: špecerijska živila,
– II. skupina: meso sveže,
– III. skupina: suhomesnati izdelki,
– IV. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
– V. skupina: čistila in drugi materiali,
– VI. skupina: kurilno olje.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: sa-
mo za celotne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

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

– I. skupina: 7,000.000 SIT,
– II. skupina: 15,000.000 SIT,
– III. skupina: 5,000.000 SIT,
– IV. skupina: 7,000.000 SIT,
– V. skupina: 5,000.000 SIT,
– VI. skupina: 10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 5. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v raču-
novodstvu Srednje gostinske in turistične

šole Izola, pri Romani Gregorič, med 12.
in 15. uro (tel. 05/641-71-59, faks
05/641-54-95) in predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV vključen)
na ŽR št. 51430-603-30437, za posamez-
no skupino.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Srednja gostinska in turi-
stična šola, Ul. Prekomorskih brigad 7,
6310 Izola (v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis: živila, čistila in
kurilno olje”, številko te objave in skupino).

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000 od 12. ure dalje, v knjižnici
SGTŠ po priloženem urniku, ki ga dobite v
razpisni dokumentaciji.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki, ki predložijo po-
nudbe, katerih vrednost je višja od zneska,
ki je določen v zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna RS, morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, pla-
čljivo na poziv, v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Miklobušec Bran-
ko, tel. 05/641-71-59, 041/513-253.

16., 17.
Srednja gostinska in
turistična šola Izola

Su 32/2000 Ob-37597
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta
krških žrtev 12, 8270 Krško, faks
07/49-22-972.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, Cesta kr-

ških žrtev 12,
– Okrajno sodišče v Krškem, Cesta kr-

ških žrtev 12, Krško,
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– Okrajno sodišče v Brežicah, Cesta pr-
vih borcev 48, Brežice,

– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg
30, Sevnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pi-
sarniškega in drugega (potrošnega)
materiala po seznamu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško, urad predsednice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni po tej
objavi.

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

predložiti ponudbe: 22. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Kr-
škem, Cesta krških žrtev 12, Krško (spre-
jemna pisarna).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2000 ob 10. uri, v razpravni dvo-
rani št. V v II. nadstropju Okrožnega sodi-
šča v Krškem, Cesta krških žrtev 12, Kr-
ško.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bianko menica in menična
izjava s klavzulo “brez protesta”, v višini 5%
ocenjene vrednosti naročila.

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

– plačilni rok najmanj 30 dni,
– drugi plačilni pogoji, razvidni iz razpi-

sne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

a) pravni status: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima vsa dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti;

b) zahteve glede finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 2001.

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

a) skupna ponudbena cena,
b) plačilni pogoji,
c) rok dobave,
d) kvaliteta.
Pomen posameznega merila je oprede-

ljen z vrstnim redom navedbe meril.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico določiti

morebiten manjši obseg dobave od razpi-

sanega, z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe naročnika;

b) ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponu-
dnika in napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in navedbo številke tega javnega razpisa
ter navedbo predmeta naročila.

16., 17.
Okrožno sodišče v Krškem

Št. 1627-159/00 Ob-37598
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem,
02/82-20-912.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem,
Dobja vas 187.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombinirano tovorno vo-
zilo s cisterno za črpanje fekalij in pre-
bijanje zamašenih kanalov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi blago v celoti.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas
187, Ravne na Koroškem, kontaktna ose-
ba je Alojzija Osvald, tel. 02/82-23-963.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati vsak delovni
dan med 8. in 10. uro, do 10. 11. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51830-601-19889, ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 2000 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  tajništvo  Komunal-
nega podjetja Log, d.o.o., Dobja vas 187,
Ravne na Koroškem, v zapečateni kuverti,
jasno označeni z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj”, z navedbo “Javni razpis – kombi-
nirano  tovorno  vozilo  s  cisterno  za
črpanje  fekalij  in  prebijanje  zamašenih
kanalov”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 10. uri, na sedežu Komu-
nalnega podjetja Log, d.o.o., Dobja vas
187, Ravne na Koroškem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: kot finančno zavarovanje
za resnost ponudbe morajo ponudniki pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% od
vrednosti naročila. Bančna garancija mora
veljati 30 dni od datuma, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka dobav-
ljene opreme.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik bo moral predložiti doku-
mente v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do poteka roka za od-
dajo ponudb.

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

– cena 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– reference 10%,
– dobavni rok 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba Stanko Šipek,
Dobja vas 187, Ravne na Koroškem, tel.
02/82-23-963.

16., 17.
Komunalno podjetje Log, d.o.o.,

Ravne na Koroškem

Št. 01533 Ob-37658
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudar-
ska cesta 12, Trbovlje, faks 03/56
26-336.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: urgentno vozilo – visoka
verzija v skladu s standardom 75080,

– oblika – kombi verzija,
– motor – bencinski, 2.500 ccm,
– moč motorja – 115 KM,
– pogon – na vsa štiri kolesa –

SYNCRO,
– dolga medosna razdalja,
– nadgradnja z opremo urgentnega vo-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne ali delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
17,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: od-
daja posamičnega naročila ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno:
čimprej; določeno v pogodbi z izbranim
ponudnikom.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jev-
ševar, dipl. ek., tel. 03/56-26-488, faks
03/56-26-336.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT za razpisno do-
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kumentacijo nakažite na številko žiro raču-
na: 52700-603-40232.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, tajniš-
tvo, kontaktna oseba je Jožica Novak.

Zapečatene kuverte morajo biti javno
označene z napisom: “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000
ob 12. uri na naslovu: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, v
sejni sobi.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo,
ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dobave in reference.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena, ker ni potrebna.

17.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 576 Ob-37659
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., Mi-
klošičeva 4/II, Ljubljana, tel.
01/251-93-87.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Kmetijski zavod
Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

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

– 1 osebni avtomobil Renault Mega-
ne Break RT 1,6 16 V alize z naslednjo
dodatno opremo: atermično vetrobran-
sko steklo, kovinska barva (srebrna),
radiokasetofon 4×15 W (RDS) z uprav-
ljalnikom ob volanu,

– 3 osebne avtomobile R Clio RT
1,4/5V (bele barve),

– 4 osebne avtomobile Renault Kan-
goo RN 1,4 (bele barve).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,500.00 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Ljubljana, Miklošičeva 4/II,
Ljubljana.

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

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

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Kmetijski zavod Ljubljana,
Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000, ob 11. uri, na sedežu Kme-
tijskega zavoda Ljubljana, Miklošičeva 4/II,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo predlo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri. Bančna garancija mora veljati do
30. 12. 2000 oziroma 30 dni po vložitvi
morebitne revizije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj javnega naročila
je odkup šestih rabljenih osebnih vozil R 4,
letnik 91 in drugi pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudbo lah-
ko da le ponudnik, samostojno.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora predložiti obvezna
dokazila o sposobnosti (40. člen ZJN) in
zadostiti drugim zahtevam iz razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
ostati veljavna do 30. 12. 2000 oziroma
30 dni po vložitvi morebitne revizije.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je naj-
nižja skupna vrednost naročila, ki bo ugo-
tovljena z upoštevanjem nabavne cene no-
vih vozil, odkupne cene za rabljena vozila
in dodatnih ugodnosti. Cene morajo vse-
bovati DDV ter vse rabate in popuste. Kot
merilo bodo upoštevane tudi reference za
servisiranje v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa do 17. 11. 2000.

16., 17.
Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 704 Ob-37662
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/534-33-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno do-
bavo prehrambenega blaga – živil.

3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na dva dostavna mesta: Vrtec Jelka, Glavar-
jeva 18a, 1000 Ljubljana in Vrtec Jelka,
enota Palčki, Lavričeva 5a, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila, po naslednji specifikaciji:

1. mleko in mlečni izdelki – 5.780 kg
in 20.232 l,

2. meso in mesni izdelki – 5.683 kg,
3. ribe in konzervirane ribe –

1052 kg,
4. jajca – 15.653 kom,
5. olja – 1.011 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

10.268 kg,
7. konzervirana zelenjava –

1.483 kg,
8. sveže sadje – 10.222 kg,
9. konzervirano sadje – 523 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 6.069 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine

– 3.171 kg,
12. kruh in pekovsko pecivo –

4.734 kg,
13. slaščičarski izdelki in keksi –

709 kg,
14. ostalo prehrambeno blago –

3.227 kg in 216 l.
Količine posameznih živil so opredelje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejan-
ske potrebe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma sklope: ponu-
dniki lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo na del razpisanega
javnega naročila (sklope živil ali posamezna
živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezno sklope izbere več dobaviteljev,
vendar za različne vrste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,500.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
4,987.732 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
6,099.601 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
774.016 SIT

4. jajca – 313.060 SIT,
5. olja – 278.418 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –

1.646.042 SIT,
7. konzervirana zelenjava 489.804

SIT,
8. sveže sadje 2,435.229 SIT,
9. konzervirano sadje – 215.530 SIT
10. sadni sokovi in sirupi 1,015.528

SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine

692.216 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo

1,725.009 SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi

434.448 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago

1,393.367 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,

začetek 1. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivna dobava do vključno 31. 1.
2003.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
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pisna dokumentacija je na razpolago po
predhodni najavi, na naslovu naročnika Vr-
tec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-91-80, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 11. uro, do vključno
24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, davek je vštet v ceno.
Potrdilo o vplačilu na ŽR naročnika
(50102-603-48342, sklic na št. 00-500)
predložiti ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele oziroma bodo
predložene najkasneje do 27. 11. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov naročnika Vrtec Jelka, Gla-
varjeva 18a, 1000 Ljubljana, tajništvo. Pre-
vzemnik tajnica, Zdenka Koler, vsak delov-
ni dan od ponedeljka do petka med 10. in
12. uro.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000.
ob 15. uri na naslovu naročnika Vrtec Jel-
ka, Glavarjeva 18a, sejna soba, 1000 Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: finančnih zavarovanj na-
ročnik ne zahteva.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se fi-
nansira v skladu z zakonom o javnih zavo-
dih. Plačilni rok je najmanj 30 dni od datu-
ma izstavitve računa.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev,  če  ji  bo  dodeljeno  javno  naročilo:
naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo  za  dobo  24  mesecev.  Vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki so lahko pravne ali fizič-
ne osebe, ki predložijo veljavno in popolno
ponudbo. Ponudbena dokumentacija mo-
ra vsebovati:

– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),

– izpolnjen obrazec ponudbe – predra-
čuna,

– izjava o vrednosti ponudbe po sklo-
pih,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila,

– odločbo pristojnega organa o izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– odločbo o registraciji objekta pri Ve-
terinarski upravi RS (ponudniki živil žival-
skega izvora),

– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),

– izjava, da vodstveni delavci ponudni-
ka v preteklih treh letih niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslova-
njem,

– izjava, da proti ponudniku ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na nestrokovnost v dejavnosti,

– originalni obrazci BON1 in BON2 sku-
paj ali BON3 (pravne osebe),

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, original-
no potrjena s strani pristojne davčne upra-
ve RS, vključno z bilanco stanja za prete-
klo leto (samostojni podjetniki),

– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima

ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom,

– izjava ponudnika, da se strinja z vse-
bino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbeni-
mi pogoji,

– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumen-

te, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predlo-

žiti kot originale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba sku-
paj s ponudbeno dokumentacijo mora ve-
ljati do 1. 4. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ob
zahtevani kakovosti, najnižja cena in pose-
bne ugodnosti, ki imajo neposreden vpliv
na ceno blaga.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo v skladu z razpisno
dokumentacijo na naslovu naročnika Vrtec
Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 9. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Marija Pičulin, tel. 01/436-90-58.

Ponudbe morajo biti predložene v za-
pečatenih kuvertah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis brez omejitev za sukcesivno
dobavo živil” in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 18. 12. 2000.

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

čilo: ni bil objavljen.
Vrtec Jelka

Št. 4757-1/00 Ob-37710
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
05/628-51-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

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

četek 1. 1. 2001, zaključek 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna
cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
s pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvig-
nejo razpisno dokumentacijo do 17. 11.
2000 do 12. ure po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti in označene z napisom “Javni razpis –
Ponudba za živila in material za prehrano –
Ne odpiraj”. Na hrbtni strani mora biti na-
veden točen naslov pošiljatelja. Ponudba
je veljavna, če je prispela pravočasno in
označena v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v torek 28. 11. 2000
ob 13. uri na naslovu naročnika v mali je-
dilnici v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora finančno
zavarovati ponudbo z bančno garancijo za
resnost ponudbe, kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
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umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način  uporabe  meril  (21.  člen  ZJN):
cena  in  druga  merila  iz  razpisne  doku-
mentacije.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite dne 15. 11. 2000 od 8.
do 12. ure na tel. 05/628-51-02.

16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper

Št. 4757-2/00 Ob-37725
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
05/628-51-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: čistila, material za vzdr-
ževanje, pisarniški material, medicinski
material, gorivo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

četek 1. 1. 2001, zaključek 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna
cesta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
s pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvig-
nejo razpisno dokumentacijo do 17. 11.
2000 do 12. ure po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti in označene z napisom “Javni razpis –
Ponudba za čistila, material za vzdrževa-
nje, pisarniški material, medicinski materi-
al, gorivo – Ne odpiraj”. Na hrbtni strani
mora biti naveden točen naslov pošiljate-
lja. Ponudba je veljavna, če je prispela pra-
vočasno in označena v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v torek 28. 11. 2000
ob 13. uri na naslovu naročnika v mali je-
dilnici v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora finančno
zavarovati ponudbo z bančno garancijo za

resnost ponudbe, kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo bo 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite dne 15. 11. 2000 od 8.
do 12. ure na tel. 05/628-51-02.

16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper

Št. 042/2000-17 Ob-37724
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Mur-
ska Sobota, 02/53-11-401.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopali-
ška 2, 9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: merilniki toplote in to-
ple vode.

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

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

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

koj po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, javno podjetje, d.o.o., Murska So-
bota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na žiro račun
št. 51900-601-12781, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Kopališka 2, Murska So-
bota.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 11. 2000 ob 11.
uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Komunala, javno podje-
tje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 2000 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopali-
ška 2, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi
podjetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ponudbene cene z veljavnostjo do
30. 12. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni rok plačila
60 dni od nastanka DUR.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: sklenitev pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 12. 2000.

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

1. cena: 80%,
2. reference: 10%,
3. plačilni pogoji: 10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Benkovič Anton,
univ. dipl. inž. stroj.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
84 z dne 22. 9. 2000, objava o izidu pa
dne 27. 10. 2000.

Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Ob-37734
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Univerza v Mariboru, Slomškov trg
15, 2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, te-
lefaks 02/23-55-316.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Maribo-
ru, Računalniški center, Smetanova 17,
2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: programska oprema za
Informacijski sistem univerze.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko da ponudbe za posamezne
sklope opreme.

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

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

1. 9. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Računalniški center,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/23-55-300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 2000 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, z oznako
“Javni razpis 06/2000-JN/ponudba – ne
odpiranj” in s številko objave tega javnega
razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000, ob 11. uri, Univerza v Mari-
boru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
3% vrednosti ponujenega blaga z veljav-
nostjo do sklenitve pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 20 dneh po
dokončanju pogodbeno določenih delov-
nih faz.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora izpolnjevati minimal-
ne pogoje, katere zahteva zakon za
opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta
javnega naročila, da je denarno likviden,
da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila. Dokazila mora ponudnik priložiti
ponudbi na način kot je opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): spo-
sobnost ponudnika, rok izvedbe, cena, do-
datni stroški za namestitev opreme in dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 9. 6. 2000 pod št. Ob-29274,
objava o izidu pa dne 27. 10. 2000.

Univerza v Mariboru

Št. 1599 Ob-37762
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ce-
lje, Ipavčeva 18, Celje, faks 06/342 51
115.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Celje, Mikrobiološki laboratorij,
Gregorčičeva ul. 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža apa-
rata za avtomatsko, istočasno identifi-
kacijo bakterij in kvasovk ter ugotavlja-
nje minimalnih inhibitornih koncen-
tracij.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

26,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

največ 3 mesece.
5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
18, oddelek poslovne koordinacije, Celje,
informacije dobite pri Ireni Ivačič Štraus,
tel. 063/42 51 201, e-mail Irena.Iva-
cic@zzv-ce.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakaži-
te na žiro račun ZZV št. 50700-603-31733
pri Agenciji za plačilni promet Celje, ali
plačate pri blagajni Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba aparata za avtomatsko, istočasno
identifikacijo bakterij in kvasovk ter
ugotavljanje minimalnih inhibitornih kon-
centracij”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 11. 2000 ob 12.
uri v prostorih ZZV Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: garancija za resnost po-
nudbe  v  višini  3%  ponudbene  vrednosti
z  veljavnostjo  30  dni  po  odpiranju
ponudb.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena ustrezna pogodba.

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

1. da proti ponudniku ni uveden sa-
nacijski postopek, postopek prisilne po-
ravnave ali postopek likvidacije,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

3. da ima poravnane davke in pri-
spevke, določene z zakonom,

4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– reference.
Uporaba meril je določena v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu:  dodatne  informacije  lahko  do-
bite pri Alenki Štorman, dr. med. tel.
063/442-246, 442-097, e-mail Alen-
ka.Storman@zzv-ce.si.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 6 dni po odpiranju ponudb.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ob-37773
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor, telefaks
02/2522-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro
Maribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje  za  naročilo  samo  dela  zahte-
vanega  blaga,  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:
25,909.704,97 SIT (brez DDV).

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

a) 4,462.549 SIT,
b) 4,473.035 SIT;
c) 5,143.774,53 SIT;
d) 3,820.796,38 SIT;
e) 8,009.550 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivne dobave skozi vso poslovno le-
to 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 pri
naročniku: Splošno kadrovski sektor - vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 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: 27. 11. 2000 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: splošno kadrovski sektor
- vložišče, prevzemnik Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadst.), Vetrinjska ul. 2, Mari-
bor. Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti
v levem spodnjem kotu označene z “Ne
odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Nave-
dena mora biti številka te objave, številka
uradnega lista in predmet javnega razpisa.
Ponudbe morajo biti zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 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 re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene
vrednosti naročila ali zaključenih delov na-
ročila (brez DDV), z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti. Dolžina bančne ga-
rancije 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve ra-
čuna.

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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsi zahtevani dokumenti za ugotav-
ljanje sposobnosti 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 (60%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bave blaga v Elektro Maribor, d.d., ki je
predmet razpisa (10%),

– potrjene reference ponudnika za do-
bave blaga v JP in drugo distribucijo, ki je
predmet razpisa (5%),

– plačilni pogoj (10%),
– kvaliteta (10%),
– odzivnost (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpi-

sni 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 21. 11.
2000. Kontaktni osebi naročnika sta: Val-
ter Osanič in Milan Nežman, univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-37776
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Dornberk, Gregor-
čičeva 30a, Dornberk, tel. 05/301-91-00,
telefaks 05/301-91-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dorn-
berk, Gregorčičeva 30a, Dornberk.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po naslednjih skupinah:

1. meso,
2. mesni izdelki,
3. piščančje meso,
4. zmrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh,
8. pecivo,
9. piškoti,
10. sveža in suha zelenjava in sadje,
11. jajca,
12. zmrznjena zelenjava in sadje,

13. mlevski izdelki,
14. testenine,
15. konzervirano sadje, zelenjava,

ribe,
16. sadni sokovi,
17. sirupi,
18. čaji,
19. drugo prehrambeno blago,
20. drugo zamrznjeno prehrambeno

blago.
Količine posameznih živil so opredelje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo za posamezno
skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 27,750.000 SIT.

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

1. meso: 3,200.000 SIT,
2. mesni izdelki: 470.000 SIT,
3. piščančje meso: 2,230.000 SIT,
4. zmrznjene ribe: 150.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki:

2,334.000 SIT,
6. siri: 516.000 SIT,
7. kruh: 4,220.000 SIT,
8. pecivo: 955.000 SIT,
9. piškoti: 395.000 SIT,
10. sveža in suha zelenjava in sadje:

3,210.000 SIT,
11. jajca: 280.000 SIT,
12. zmrznjena zelenjava in sadje:

350.000 SIT,
13. mlevski izdelki: 243.000 SIT,
14. testenine: 557.000 SIT,
15. konzervirano sadje, zelenjava, ri-

be: 850.000 SIT,
16. sadni sokovi: 2,105.000 SIT,
17. sirupi: 785.000 SIT,
18. čaji: 280.000 SIT,
19. drugo prehrambeno blago:

4,530.000 SIT,
20. drugo zamrznjeno prehrambeno

blago: 90.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 2001 do 31. 12. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

dobava do 31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je na razpolago na naslo-
vu naročnika: Osnovna šola Dornberk, Gre-
gorčičeva 30a, Dornberk – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak dan
od ponedeljka do petka do 12. ure do
17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30117.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 21. 11. 2000 do 12. ure, ne
glede na način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Dor-
nberk, Gregorčičeva 30a, 5294 Dornberk.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 11. 2000
ob 15. uri v prostorih naročnika, na naslo-
vu Osnovna šola Dornberk, Gregorčičeva
30a, Dornberk. Na odpiranje so vabljeni
vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
za javno odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo pri naročniku v tajniš-
tvu šole. Kontaktna oseba je Karmen Čuk,
tel. 05/301-91-00.

16., 17.
Osnovna šola Dornberk

Št. 81-33 Ob-37778
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, Ljubljana, telefaks 01/474 24 42.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišče dobavite-
lja.

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

a) 14 osebnih vozil karavan s pogo-
nom na vsa 4 kolesa in/ali,

b) 1 podaljšano kombinirano vozilo
s 4-kolesnim pogonom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval 2-delni ponudbi, in si-
cer za naslednje dele:

a) 14 osebnih vozil karavan s pogonom
na vsa 4 kolesa,

b) 1 podaljšano kombinirano vozilo s
4-kolesnim pogonom.

Vsak del ponudbe predstavlja tehnično
zaključeno celoto.

Ponudnik lahko predloži delno ponud-
bo ali celotno ponudbo za oba dela (A+B).

(č) Ocenjena vrednost naročila: A+B=
47,000.000 SIT,

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično:
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a) 40,000.000 SIT,
b) 7,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago in na
vpogled pri naročniku med 10. in 12. uro,
v tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nad-
stropje pri Mojci Ferleš, tel. 01/474 24
41, Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093,
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče,
soba 3C 5, prevzemnik je Katarina Li-
povec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene cene posamezne-
ga sklopa razpisa (A ali B) ali za celoto
(A+B) na obrazcu iz razpisne dokumentaci-
je, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva od-
piranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obra-
čun po situacijah, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: naročnik bo moral predložiti nasled-
nje dokumente:

– bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki se glasi na 5% od ponudbene vre-
dnosti posameznega sklopa razpisa, ob-
javljenega v Uradnem listu RS,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naro-
čila,

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega odpiranja (datum
izdaje listine in njene 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 zad-
nje davčne napovedi v primeru, da ponu-
dnik ne more dobiti BON obrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potr-
dila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik za-
vezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vod-
stveni delavci v preteklih treh letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum po-
trdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

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

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani, podpisa-
no in žigosano,

– izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna, ločeno za dobavo osebnih
karavan vozil in ločeno za dobavo poda-
ljšanega kombiniranega vozila,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– potrdilo proizvajalca vozil, da je ponu-
dnik pooblaščen za prodajo vozil v Repu-
bliki Sloveniji,

– pisna dokazila in informacije iz kate-
rih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugi-
mi pravicami (pogodbe med ponudnikom
in principali ali zastopniki, ali druge listine,
iz katerih so razvidni nosilci garancije in
ponudnikovi pogoji za vzdrževanje pred-
meta pogodbe v Republiki Sloveniji),

– podati podatke o že sklenjenih po-
godbah za tovrstne dobave, iz katerih je
razvidna stopnja gotovosti del in zasede-
nost oziroma razpoložljivost kadrovskih ka-
pacitet,

– podati točen naslov pooblaščenih ser-
visov za ponujena vozila na območju Elek-
troprenosov: Ljubljana, Maribor, Podlog,
Nova Gorica in Divača,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisno
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javne-
ga naročila (v skladu s 6. členom odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih upo-
rabnikov, Uradni list RS, št. 71/99 in
78/99). Odredba zahteva, da mnenje iz-
kazuje poravnane obveznosti na dan odda-
je ponudbe. Kolikor se datum oddaje po-
nudbe ne bo skladal z datumom, ki ga bo-
do ponudniki izkazovali v mnenju poobla-
ščenega revizorja, bomo tako ponudbo kot
nepopolno izločili,

– prospekti ponujenih tipov vozil.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dne-
va, določenega za odpiranje ponudb.

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

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– servisna mreža (8% delež),
– servisne storitve ponujenih znamk

osebnih vozil (5% delež),
– rok dobav (4% delež).
15., 16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 81-33 Ob-37779
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, Ljubljana, telefaks 01/474 24 42.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: RTP Divača, RTP
Beričevo, RTP Kleče, RTP Gorica, RTP
Podlog, RTP Cirkovce.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava krmilno-signal-
nih, merilnih in napajalnih kablov tipa
NYCY, druge podrobnosti so razvidne iz
specifikacije, ki je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki za-
jemajo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

1. 3. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, kontaktna oseba je Mojca
Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče,
soba 3C 5, prevzemnik je Katarina Lipo-
vec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri v dvorani D IV.
nadstropje, Hajdrihova 2.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija, ki se
glasi na 5% ponudbene vrednosti, veljav-
nost do 1. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obra-
čun po situacijah, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v
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ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev in navedena prav-
na oblika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: naročnik bo moral predložiti nasled-
nje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne sme biti starejši od 90 dni),

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenost  izvedbe  predmeta  naro-
čila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku, da njegovo po-
slovanje ni predmet obravnave pred sodi-
ščem, da ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
da v preteklih treh letih pred pričetkom
naročila ponudnikovi vodstveni delavci ni-
so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zve-
zi s poslovanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse druge zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 1. 2001.

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

– skupna pondubena cena (80%), pozi-
tivne reference proizvajalca za izdelavo ka-
blov, tip NYCY, potrjene od naročnikov iz
elektrogospodarstva Slovenije (6%), pozi-
tivne reference ponudnika za dobavo ka-
blov tipa NYCY naročnikom iz elektrogo-
spodarstva iz Slovenije (5%), pozitivne re-
ference proizvajalca za izdelavo kablov, tip
NYCY, potrjene od naročnikov izven elek-
trogospodarstva Slovenije (4%), plačilni po-
goji (5%).

15. Druge informacije o naročilu: po-
daja jih kontaktna oseba naročnika Jure
Čater.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 7641 Ob-37766
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
01/234-5373.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: 400 m2 poslovnih pro-
storov (več pisarn), 3 garaže, ki imajo

možnost zaprtja in so zato uporabne za
skladišče. Prostori naj bodo vseljivi brez
investicijskih posegov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

90,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave: vseljivost – do
konca leta 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ko-
menskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, taj-
ništvo, kontaktna oseba je Irena Škorjanc,
med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do vključno
20. 11. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR
50100-603-43666.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 21. 11. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti na naslov: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljublja-
na, tajništvo Irena Škorjanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 11. 2000
ob 10. uri na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
3% od vrednosti ponudbe, druge bančne
garancije bo priložil izbrani ponudnik ob
sklenitvi pogodbe).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvedeno v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, plačljivo s kreditom.

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

morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena na m2 (v ceno so

vključeni stroški posredovanja): 70%,
– število zagotovljenih parkirnih mest:

5%,
– število javnih parkirnih mest: 5%,
– višina mesečnih lastniških stroškov na

m2 (všteti stroški, ki se delijo z drugimi
uporabniki): 10%,

– kakovost in ohranjenost prostorov (po
kriterijih iz cenitvenega poročila – gradbe-
na prometna vrednost poslovnih prostorov
na m2): 5%,

– samostojna enota oziroma lastni vhod:
5%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: eventualni ponudniki dobijo druge
informacije vsak dan od objave javnega raz-
pisa, na tel. 061/43-43-402, int. 109,
kontaktna oseba je Kimovec Sonja, oziro-
ma na naslovu: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana. Po-

nudbe morajo biti zapečatene, vidno ozna-
čene z besedilom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko te objave ter naslovom pošiljate-
lja in naslovnika.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,

Ljubljana

Ob-37767
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška 13,
Šoštanj, tel. 03/588-10-15, faks
03/588-22-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave:
– enota Lučka, Koroška 13, Šoštanj,
– enota Brina, Kajuhova 3, Šoštanj,
– enota Maja, Šmartno ob Paki 30,

Šmartno ob Paki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano – sukcesivna dobava po naslednjih
skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,500.000 SIT.

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

– naročilo se deli na 9 skupin, in sicer:
1. skupina: meso in mesni izdelki:

5,800.000 SIT,
2. skupina: zmrznjene ribe: 330.000

SIT,
3. skupina: jabolka: 270.000 SIT,
4. skupina: sveže in južno sadje:

1,400.000 SIT,
5. skupina: sveža zelenjava

1,400.000 SIT,
6. skupina: jajca: 400.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki:

2,600.000 SIT,
8. skupina: kruh in pekovsko pecivo:

1,500.000 SIT,
9. skupina: splošno prehrambeno

blago: 3,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivna dobava živil v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JVZ
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Vrtec Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj – raču-
novodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 11. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
52800-603-38115 ali v gotovini na blagaj-
no na sedežu naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: JVZ Vrtec Šoštanj, Koro-
ška 13, 3325 Šoštanj, v zapečateni kuver-
ti z oznako: “Ponudba – ne odpiraj” in šte-
vilko te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 12. uri v Vrtcu Šoštanj,
Koroška 13,  Šoštanj,  v  pisarni  ravnate-
ljice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za zavarovanje resnosti po-
nudbe je potrebno predložiti bančno ga-
rancijo v višini 1% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponude do začetka odpiranja po-
nudb, 22. 11. 2000 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na in ostala merila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji. Ponudniki bodo obve-
ščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 12.
2000.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani jih dobijo pri Vrtcu
Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj, kontaktna
oseba je Cavnik Ivica, tel. 03/588-10-15,
faks 03/588-22-63.

16., 17.
JVZ Vrtec Šoštanj

Št. 150 Ob-37768
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Kopališka cesta 1, Slo-
venska Bistrica, telefaks 02/80 50 378.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Po-
horskega odreda Slovenska Bistrica, Ko-
pališka cesta 1, Slovenska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

a) mleko in mlečni izdelki,
b) meso in mesni izdelki,
c) ribe in konzervirane ribe,
č) jajca,
d) olja,

e) sveža zelenjava, sadje in suhe stroč-
nice,

f) zamrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava,

g) sadni sokovi in drugi napitki,
h) žita, mlevski izdelki in testenine,
i) zamrznjeni izdelki iz testa,
j) kruh, pekovsko in slaščičarsko pecivo,
k) drugo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga oziroma eno od skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,400.000 SIT.

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

a) mleko in mlečni izdelki: 8,000.000
SIT,

b) meso in mesni izdelki: 10,500.000
SIT,

c) ribe in konzervirane ribe: 200.000
SIT,

č) jajca: 300.000 SIT,
d) olja: 800.000 SIT,
e) sveža zelenjava, sadje in suhe stroč-

nice: 4,000.000 SIT,
f) zamrznjeno in konzervirano sadje in

zelenjava: 1,100.000 SIT,
g) sadni sokovi in drugi napitki:

2,000.000 SIT,
h) žita, mlevski izdelki in testenine:

1,500.000 SIT,
i) zamrznjeni izdelki iz testa: 1,500.000

SIT,
j) kruh, pekovsko in slaščičarsko peci-

vo: 8,500.000 SIT,
k) drugo prehrambeno blago:

2,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivne dobave živil v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pohorskega odreda Sloven-
ska Bistrica - tajništvo, Kopališka cesta 1,
2310 Slovenska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
10. 11. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 51810-603-32020.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 2000 do
11. ure na naslov naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Pohorske-
ga odreda, tajništvo šole, Kopališka cesta
1, 2310 Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave tega javnega razpisa
ter z navedbo predmeta javnega naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2000 ob 12. uri v pisarni ravnate-
lja šole, na naslovu: Osnovna šola Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica, Kopali-
ška cesta 1, Slovenska Bistrica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v
skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2000
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Ma-
rija Jug, vodja šolske prehrane, tel.
02/80 50 370.

16., 17.
Osnovna šola Pohorskega odreda,

Slovenska Bistrica

Št. 131/2000 Ob-37769
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana, faks 01/475-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: pregledna miza za ar-
hivske posnetke.

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

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTV Slovenija, Čufarjeva, informacije pri
Mateji Duša, tel. 01/475-3742, faks
01/475-3740.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 11. 2000
do 10. 11. 2000 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 10.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks št.
061/175-3740 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun RTV Slovenija, pri Agenciji za plačilni
promet, št. rač. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja za ponudnike iz
tujine pri “Nova LB, d.d.” Ljubljana, št. rač.
900-7100-25946/2 z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 11. 2000 do
14. ure v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: RTV Slovenija, vloži-
šče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, ozna-
čene z napisom: Ne odpiraj – za razpis –
ponudba za razpis št. 131/2000 – Pregle-
dna  miza  za  arhivske  posnetke.  Na
kuverti  mora  biti  napisan  polni  naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 9. uri v veliki sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na
prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe,
in sicer v višini 300.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
tacija.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: 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):

– cena blaga, plačilni pogoji in rok pla-
čila,

– tehnična in funkcionalna ustreznost
opreme,

– reference dobavitelja, garancija,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 01/475 2186,
– za tehnični del pri Bojanu Boštjanči-

ču, faks 01/475-3740.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 26. 5. 2000 pod št. 118, objava
o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 64 z dne
14. 7. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 126 Ob-37739
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbi-
na 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: elektro viličar nosil-
nosti 3 t.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ni
podatka.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 1,
8270 Krško, lokalna nabava, Miroslav Bra-
čun, tel. 0608/242-181.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 11. 2000.

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

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potre-
bno predložiti ponudbe: 8. 11. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: vložišče Nuklearne elek-
trarne Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2000 ob 11. uri, na naslovu Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina
12, 8270 Krško, soba 223.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: po razpisni dokumentaciji.

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: po razpisni
dokumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 11. 2000 po
13. uri.

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

– cena: 55%,
– kvaliteta: 20%,
– reference ponudnika: 20%,
– finančna moč podjetja: 5%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.
17.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,

Krško

Ob-37740
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče
Elektro Maribor, Veselova 11.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebna zaščitna sred-

stva  in  sredstva  za  higieno;  po  sku-
pinah:

A) obuvala,
B) oblačila,
C) sezonska oblačila,
D) rokavice,
E) čelade,
F) higiena.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval ponudbe za celotno
naročilo in delne ponudbe po posameznih
zaključenih skupinah: A, B, C, D, E, F.

Pogoji: ponudnik mora predložiti doku-
mentacijo za posamezne artikle, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji (tehnični
opis s sliko ali skico, izjava o CE skladnosti
proizvoda, določbe direktive EU za ose-
bno varovalno opremo) ter navodili za upo-
rabo in vzdrževanje.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
58,130.000 SIT (brez DDV).

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

A) 19,785.500 SIT,
B) 19,673.000 SIT,
C) 8,720.000 SIT,
D) 4,917.500 SIT,
E) 1,424.000 SIT,
F) 3,610.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

sukcesivne dobave do konca leta 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 pri
naročniku: Splošno kadrovski sektor – vlo-
žišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nad.), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 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: 27. 11. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: pri naročniku, Splošno
kadrovski sektor – vložišče, prevzemnica
ga. Gredin (soba 114/I. nad.), Vetrinjska
ul. 2, 2110 Maribor. Zaprte kuverte s po-
nudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Jav-
ni razpis”. Navedena mora biti številka te
objave, številka Uradnega lista RS in pred-
met javnega razpisa. Ponudbe morajo biti
zapečatene.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi
Miran Šturm, univ. dipl. inž.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene
vrednosti naročila ali zaključenih delov na-
ročila (brez DDV), z veljavnostjo do izroči-
tve bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih  obveznosti.  Dolžina  bančne
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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 te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsi zahtevani dokumenti za ugotav-
ljanje sposobnosti 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 (60%),
– potrjene reference proizvajalca za bla-

go, ki je predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (7%),
– plačilni pogoji (10%),
– standard ISO 9000 (3%).
Merila so podrobno prikazana v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila in pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovani do 21. 11.
2000. Kontaktni osebi naročnika sta: Pet-
er Radulovič, inž. in Mateja Švajger, ek.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-37741
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: po pooblastilu Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Komu-
nala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-113-00, faks 04/242-449.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Šenčur, Kranj, fco.
naročnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
so cevi in jaški iz umetnih snovi (polivi-
nilklorid, polietilen, polipropilen, polie-
ster ali ostali ekvivalentni materiali)
namenjeni izgradnji primarnega
kanalizacijskega odvodnika od
Šenčurja do Kranja:

– kanalizacijski jaški povprečne globi-
ne 3,2 m, premera 800 mm, s priključki
premera 300 in 400 mm: 26 kom.,

– kanalizacijski jaški povprečne globi-
ne 2,5 m, premera 1000 mm, s priključki
premera 450 mm: 34 kom.,

– kanalizacijska jaška povprečne globi-
ne 4,4 m, premera 1200 mm, s priključki
premera 600 mm: 2 kom.,

– cevi notranjega premera 300 mm,
razred togosti Sn 4: 120 m,

– cevi notranjega premera 400 mm,
razred togosti Sn 4: 1320 m,

– cevi notranjega premera 400 mm,
razred togosti Sn 8: 220 m,

– cevi notranjega premera 450 mm,
razred togosti Sn 4: 2070 m,

– cevi notranjega premera 450 mm,
razred togosti Sn 8: 140 m,

– cevi notranjega premera 600 mm,
razred togosti Sn 4: 125 m.

Kolikor ponudnik ne razpolaga z materi-
alom, standardiziranim na notranji premer
cevi, lahko ponudi tudi cevi večjega pre-
mera, manjšega pa samo pod pogojem, da
se ta ne razlikuje za več kot 5% v popisu
zahtevane vrednosti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko kandidirajo kot dobavitelji ma-
teriala v celoti ali kot delni dobavitelj cevi
oziroma jaškov. Ponudba lahko vsebuje tu-
di variantne rešitve.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
46,000.000 SIT.

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

– cevni material: 35,000.000 SIT,
– jaški: 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 2000–april 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dodatne informacije o razpi-
su dobijo v Komunali 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 po-

djetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, s pripisom: “Razpis kanal Šenčur–
Kranj”, osebno po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT plačati na ŽR Ko-
munala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka
Vadnova 1, Kranj, št. 51500-601-10607,
pri čemer navedite namen plačila, “plačilo
razpisne dokumentacije za cevni material in
jaške kanala Šenčur–Kranj”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 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:
20. 11. 2000 ob 12. uri, v Komunali Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadnova 1
(sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% od vrednosti danega naročila, z veljav-
nostjo do 31. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dobave materiala.

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

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

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom
dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, za samostojne podjetnike pa pri-
glasitev 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 APP oziroma davčnega or-
gana, da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom, ki ni starej-
še od 30 dni,

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

e) drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 2000
od 12. ure.

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

– cena: 30,
– plačilni pogoji: 5,
– tehnične karakteristike: 30,
– pogoji vgradnje: 10,
– reference: 10,
– garancijska doba: 10,
– ostale ugodnosti: 5.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Kranj

Št. 126/00 Ob-37754
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Franceta Bevka, Uli-
ca Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Fran-
ceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

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 zele-

njava 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,
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12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orien-
tacijska letna vrednost je 18,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila za
živila, ki se bodo morda oddajali posa-
mično:

1. mleko in mlečni izdelki:
2,500.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki: 6,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: 350.000
SIT,

4. jajca: 250.000 SIT,
5. olja in izdelki: 550.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje:

2,500.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje: 800.000 SIT,
8. sadni sokovi: 1,000.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:

600.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:

350.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi: 2,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago:

1,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne 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 Franceta Bevka, Ulica Po-
horskega bataljona 1, 1000 Ljubljana – v
tajništvu in računovodstvu šole vsak dan
od  9.  do  12.  ure  od  27.  10.  2000
dalje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 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:
50102-603-48566 sklic 00-120-100.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Franceta
Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Osnov-
ne šole Franceta Bevka; Ulica Pohorskega
bataljona 1, 1000, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se fi-
nancira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodili o izvrševanju pro-
računa in v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 2000
do 9. 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 po-

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

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

vami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dobijo potencialni ponudniki pri
naročniku Osnovna šola Franceta Bevka,
Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljub-
ljana pri Branki Potočnik na tel.
01/568-70-10, faks 01/568-23-23.

16., 17.
Osnovna šola Franceta Bevka

Št. 8-371 Ob-37818
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kongre-
sni center, Prešernova 10, 1000 Ljublja-
na, 01/2417-179.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

bno dobaviti: elektromaterial, kar obsega
razne žarnice, razne kable, vtičnice, vtika-
če, kontaktorje, svetilke in drugo. Natan-
čnejša specifikacije je v razpisni dokumen-
taciji. Predvidena je 4-letna pogodba.

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

č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
leto 2004.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
01/2417-179, faks 01/2417-272, e-pošta:
vinko.sever@cd-cc.si.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. do 10. 11.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50100-603-41427.

7. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 2000 do 10.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki mora-
jo predložiti svojo ponudbo na naslov na-
ročnika v zapečateni pisemski ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za dobavo
elektromateriala”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000 ob 12. uri, sedež naročnika,
sejna soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedena so v razpisni do-
kumentaciji in so skladna z ZJN.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: pravne osebe. Podrobnejša določi-
la so navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji
in so: tehnični in splošni parametri, cena v
utežnem razmerju 1:1.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zahteve za vsebino ponudbe so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Cankarjev dom

Št. 0/2-01/00 Ob-37820
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje, JE-
KO-IN d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice,
tel. 04/581-04-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco. Javno komunal-
no podjetje, JEKO-IN d.o.o., Jesenice, Ti-
tova 51, 4270 Jesenice.

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

1 kom tovornega vozila s tristranim
prekucnikom in hidravličnim dvigalom
med kabino in zabojnikom, oranžne bar-
ve (komunalna), s pogonom 4 x 2, z mak-
simalno medosno razdaljo 3350 mm, z
motorjem EURO 2 ali EURO 3 z močjo od
120 do 160 KM, s skupno dovoljeno te-
žo največ do 7500 kg, z nosilnostjo ca.
2000 kg, s sedeži 1+2 z varnostnimi pa-
sovi, s pnevmatikami dimenzij 215/75
R17,5, z ogrevanimi in električno nastav-
ljivimi zunanjimi ogledali, s šasijo, ki mo-
ra biti prirejena za montažo tristranega
prekucnika in hidravličnega dvigala med
kabino in zabojnikom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo
blaga v celoti.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

4. Datum dobave: 4 mesece po podpi-
su pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
29. 3. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice, tele-
fon 04/581-04-00.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati proti plačilu
do dne 16. 11. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 10.000 SIT. Znesek je potre-
bno virmansko nakazati na žiro račun
JEKO-IN d.o.o, Jesenice na številko:
51530-601-71281 pri APP Jesenice, skli-
cevanje na številko 206.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 16. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe z jasno oznako
ponudnika pošljite v zapečatenih kuvertah
na naslov: Javno komunalno podjetje,
JEKO-IN, d.o.o., Titova 51, 4270 Jeseni-
ce – “ponudba – ne odpiraj” ali jih osebno
dostavite v tajništvo podjetja vsak delavnik
od 7. do 14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 16. 11.
2000, ob 12.30, v sejni sobi podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice na Titovi 49,
4270 Jesenice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: lastna bianco menica po-
nudnika, s pooblastilom za vnovčitev in
uporabo, v višini 10% ponujene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
a) dobavitelj naj ponudi varianto

odplačila preko dolgoročnega kredita (tri
leta).

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku za
odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 15%, garancija 25%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu pod št. 1., kontaktna oseba Anton
Jensterle, tel. 04/581-04-44.

16. Prvi neuspeli razpis je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 87-88 z dne 29. 9.
2000.

17.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Št. 67/2000 Ob-37825
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana,
faks 01/23-17-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Vo-
dovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana (skladišče Kleče).

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, II. nadstropje, pri
Francu Vizjaku ali Andreji Martinčič, tel.
01/47-29-385 ali 01/47-29-386 – prosi-
mo za predhodno najavo po telefonu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni
na Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne doku-
mentacije pustiti svoj naslov, tel., faks in
priimek in ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje Vodovod -
Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10 (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 700.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik je dolžan iz-
vajalcu poravnati račune v roku 30 dni od
dneva potrditve računa, po podpisu prev-
zemnega zapisnika.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 3251/00 Ob-37833
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, telefaks
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava razpisane
opreme je franko RP 20 kV Ivančna Gorica
in RP 20 kV Stari trg – vse zmontirano in
preizkušeno.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pri-
marne in sekundarne opreme v RP 20
kV Ivančna Gorica in RP 20 kV Stari trg
(dopolnitev obstoječe opreme):

– primarna oprema (objemni tokovni
transformatorji z nosilnimi kovinskimi kon-
strukcijami),

– sekundarna oprema (numerični zaščit-
ni releji),

– drobni material (pomožni releji, ko-
nektorji, vrstne sponke, signalni kabli, oži-
čenje in ostali drobni elektromontažni ma-
terial),

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 14,000.000 SIT
(brez DDV).

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

vajalec bo z deli začel najkasneje 10 dni
po podpisu pogodbe, z njih pripravo pa
takoj.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni rok izvedbe del je 3 mesece po
podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 6. 11. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na št.
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 17. 11. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane na naslov: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je,  d.d.,  Služba  za  javna  naročila  in
nabavo,  Slovenska  cesta  56,  1516
Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pri-
pisano “Javni razpis JN 41/00 – Ponudba
za dobavo in montažo primarne in sekun-
darne opreme v RP 20 kV Ivančna Gorica
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in RP 20 kV Stari trg (dopolnitev obstoječe
opreme) – Ne odpiraj!”

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 2000
ob 12. uri v sejni sobi v I. nadstropju dru-
žbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
58/I, v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili  odpiranja  ponudb,  morajo pred-
ložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik je lahko gospodarska dru-
žba, ki mora predložiti naslednjo
dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od te
objave, če ponudnik vključuje sodelovanje
podizvajalcev, mora predložiti še podatke
o predvidenih podizvajalcih in izpise njiho-
vih registracij,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavno-
sti,  ki  je  predmet  razpisa,  tako  za
ponudnika  kot  podizvajalca,  datum  ove-
rovitve  nje  kopije  ni  starejši  od  90  dni
od  te  objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ne starejše od
90 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da njegovo po-
slovanje  ni  s  sodno  ali  drugo  odločbo
ustavljeno,  ne  starejše  od  30  dni  od  te
objave,

– bančno garancijo za resnsot ponud-
be v višini 5% vrendosti 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 te objave,

– neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvez-
nosti iz naslova davkov in drugih dajatev,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– izjava ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvodne
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi ga-
rancij in sevisiranju,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizva-
jalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji razpisanih del, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti do njih,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudni-
ka, oziroma njihovih podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudbe je 90 dni od dneva te objave.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo S.N.

el. opreme za RP. oziroma RTP elektro-
distribucijskim podjetjem Slovenije,

– skladnost z že vgrajeno opremo v RP.
oziroma RTP-jih naročnika,

– certifikat ISO razreda 9000 ponu-
dnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 10. 11. 2000.

16., 17.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Št. 61/4 Ob-37834
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče, tel. 05/30 53009, faks
05/30 53761, e-mail: o-lbbrence.ng@gu-
est.arnes.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Luci-
jana Bratkoviča, Bratuša Renče, Renče 24.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po naslednjih skupinah:

1. meso,
2. mesni izdelki,
3. zmrznjene ribe,
4. mleko,
5. mlečni izdelki,
6. kruh,
7. pekovsko pecivo, slaščice,
8. delno pripravljena zamrznjena

hrana,
9. sveža in suha zelenjava, sadje in

jajca,
10. zmrznjena zelenjava,
11. mlevski izdelki in testenine,
12. konzervirano sadje, zelenjava,

ribe,
13. sadni sokovi, pijače,
14. ostalo prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo za posamezno
skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 29,643.000 SIT.

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

1. meso: 8,100.000 SIT,
2. mesni izdelki: 3,100.000 SIT,
3. zmrznjene ribe: 238.000 SIT,
4. mleko: 1,080.000 SIT,
5. mlečni izdelki: 3,100.000 SIT,
6. kruh: 1,650.000 SIT,
7. pekovsko pecivo, slaščice:

1,400.000 SIT,
8. delno pripravljena zamrznjena hra-

na: 630.000 SIT,
9. sveža in suha zelenjava, sadje in

jajca: 2,500.000 SIT,
10. zmrznjena zelenjava in sadje:

295.000 SIT,
11. mlevski izdelki in testenine:

1,020.000 SIT,
12. konzervirano sadje, zelenjava, ri-

be: 800.000 SIT,
13. sadni sokovi, pijače: 1,500.000

SIT,
14. ostalo prehrmabeno blago:

4,230.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava blaga od predvidoma 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Renče, Renče 24, 5292
Renče – tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do 20. 11.
2000, vsak dan od ponedeljka do petka
od 7. ure do 14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30138.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 23. 11. 2000 do 12. ure, ne
glede na način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Renče,
Renče 24, 5292 Renče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000
ob 15. uri v prostorih naročnika, na naslo-
vu Osnovna šola Renče, Renče 24, 5292
Renče. Na odpiranje so vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
za javno odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lah-
ko ponudniki dobijo pri naročniku v tajniš-
tvu šole, kontaktna oseba je Jelica Turel,
tel. 05/30 53009.

16., 17.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča

Bratuša Renče

Št. 110-1/00 Ob-37843
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – Dars, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: AC Višnja Gora - Bič, AC
baza Ljubljana - izpostava Dob, meha-
nizacija in vozila.

1. Tovorno vozilo moči ca. 280kW, po-
gon 4x4, 3 - stopenjski hidravlični sistem,
posipalec na šasiji vozila.

Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 18,000.000

SIT/kom.
1.a) Posipalec ca. 6m3 – za montažo

na šasijo vozila.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 5,500.000

SIT/kom.
1.b) Čelni plug, dolžine ca. 5 m – pre-

klopni.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 4,000.000

SIT/kom.
1.c) Bočni plug (stranski).
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 2,500.000

SIT/kom.
2. Tovorno vozilo moči ca. 180kW, po-

gon 4x4, 2 - stopenjski hidravlični sistem,
tristransko prekucni zabojnik.

Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 16,000.000

SIT/kom.
2.a) Posipalec 4-5 m3, montaža na za-

bojnik vozilo.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 4,500.000

SIT/kom.

2.b) Čelni plug širine ca. 4 m.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
3. Prikolica s signalno tablo za zapira-

nje prometnega pasu.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,300.000

SIT/kom.
4. Prikolica s signalno tablo za označe-

vanje delovišča.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,100.000

SIT/kom.
5. UKV postaja – mobilna za vozila.
Količina: 6 kom.
Orientacijska vrednost: 100.000,00

SIT/kom
5.a) UKV postaje - fiksne.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 150.000

SIT/kom.
6. Ročni UKV postaji.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 100.000

SIT/kom.
7. Univerzalno delovno vozilo, moč mo-

torja minimalna 110 kW, skupne dov. ma-
se ca. 11 t.

Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 24,000.000

SIT/kom.
7.a) Čelni plug, dolžine ca. 4 m.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
7.b) Stranski rezkar snega.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 5,000.000

SIT/kom.
7.c) Čelna kosilnica za bankine.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 3,000.000

SIT/kom.
7.d) Kosilnica za brežine s sesalno na-

pravo in prikolico za travo.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 22,000.000

SIT/kom.
7.e) Krtača za pranje odbojnih varno-

stnih ograj.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 3,500.000

SIT/kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za vsako postav-
ko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
147,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: glej
3.b 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:
ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno  doku-
mentacijo  na  naslovu:  Družba  za  držav-
ne  ceste,  d.o.o.,  Tržaška  19a,  Ljublja-
na,  soba  104/I,  kontaktna  oseba  je
Marjana  Štular,  tel.  47-88-439,  faks
47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 29. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 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,
soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za AC Višnja Gora - Bič, AC baza Ljub-
ljana - izpostava Dob, mehanizacija in vozi-
la“ Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 11.
2000 ob 9. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, sejna soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: vsak ponudnik mora sku-
paj s ponudbo predložiti tudi bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
4,425.000 SIT, oziroma v primeru, da po-
nudnik ne ponuja vseh razpisanih postavk,
3% od orientacijske vrednosti za vsako po-
samezno postavko in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja 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 lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega par-
tnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo
revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska se-
stava in opremljenost

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najni-
žja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
47-88-331, faks 47-88-332.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 45-09/00 Ob-37851
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pralni stroj 1 kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: pralni
stroj: 10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
13. 11. 2000, vsak dan med 11. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za pral-
ni stroj.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 11. 2000, ob 11. uri v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice SBM.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-

cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok je 60 dni od datuma
prevzema opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki 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 spo-
sobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za od-
piranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme bi-
ti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za odpira-
nje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2
ali BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo po-
slovne banke, ki vodi ponudnikov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predlo-
žijo obrazca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudbe);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% vrst blaga in
storitev iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema opreme;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
in montiral vsaj en pralni stroj podobnega
ali enakega tipa kot ga ponuja na tem jav-
nem razpisu. Obvezno priložite referenco
s strani investitorja;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano v
pralnico Splošne bolnišnice Maribor;

10. da zagotavlja dobavo “nove”
opreme v 45 dneh po podpisu kupopro-
dajne pogodbe (vključno z montažo);

11. da zagotavlja s strani proizvajal-
ca pooblaščen in usposobljen servis za do-
bavljeno opremo;

12. da ima ustrezne certifikate s ka-
terimi izkazuje kakovost ponujenega bla-
ga;

13. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
deset let po izteku garancijske dobe;

14. da zagotavlja odzivni čas servisa
4 ure ter maksimalen čas za dobavo rezer-
vnih delov in odpravo napak v 24 urah;

15. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

16. da nudi 12 mesečno garancijo
za dobavljeno blago in opravljene storitve.

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

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najni-
žja končna vrednost predračuna.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu:  informativni  dan  s  ponudniki
bo 9. 11. 2000 ob 12.30; tel.
062/321-25-66.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-37853
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefona in telefaksa: VIJZ Osnovna šola Bi-
be Roecka, Šoštanj, Kajuhova 8, tel./faks
03/58-81-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bibe
Roecka , Kajuhova 8, 3325 Šoštanj.

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

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

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekarski izdelki ter sla-

ščice,
5. zelenjava – sveža, zamrznjena in

konzervirana,
6. sadje – sveže, zamrznjeno in kon-

zervirano,
7. sokovi in čaji,
8. jajca,
9. splošno prehrambeno blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,076.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: na-
ročilo se deli na 9 skupin, in sicer:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
3,282.000 SIT,

2. skupina: ribe: 275.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:

1,367.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekarski izdelki

ter slaščice: 3,549.000 SIT,
5. skupina: zelenjava – sveža, za-

mrznjena in konzervirana: 900.000 SIT,
6. skupina: sadje – sveže, zamrznje-

no in konzervirano: 783.000 SIT,
7. skupina: sokovi in čaji: 518.000

SIT,
8. skupina: jajca: 157.000 SIT,
9. skupina: splošno prehrambeno

blago: 2,245.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Bibe Roecka Šoštanj, Kaju-
hova 8, 3325 Šoštanj, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 2000
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 7.000 SIT na žiro
račun št: 52800-603-38937.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Bibe Roec-
ka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, v zapečate-
ni kuverti z oznako: “Ponudba – Ne odpi-
raj“ in številko te objave. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 12. uri na Osnovni šoli
Bibe Roecka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, v
pisarni ravnateljice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za zavarovanje resnosti po-
nudbe je potrebno predložiti bančno ga-
rancijo v višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoj financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumantih: virman, 30 dni.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 20. 11. 2000 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena
in ostala merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje do 6. 12. 2000.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: zainteresirani jih dobijo pri OŠ
Bibe Roecka, Kajuhova 8, Šoštanj, kon-
taktna oseba: Stanislava Jukič, tel.
03/58-82-155, faks 03/58-81-050.

16., 17.
VIJZ Osnovna šola Bibe Roecka,

Šoštanj

Ob-37856
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana, faks
061/484-618.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za nakup
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj  dobave:  Ljubljana,  Stude-
nec 48.

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

– sklop A: oprema bolniških sob,
– sklop B: ostala oprema.
Blago je potrebno dobaviti in vgraditi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo tudi samo za
posamezen sklop javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

– sklop A: 35,000.000 SIT,
– sklop B: 20,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

pričetek dobave in montaže v decembru
2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava in montaža morata biti izvršeni v
roku 30 dni od pričetka.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
interesirani ponudniki naj pošljejo priporo-
čeno po pošti zahtevo po razpisni doku-
mentaciji. V zahtevi naj obvezno navedejo
polno ime (firmo) in naslov. Razpisno do-
kumentacijo bodo prejeli po pošti v roku
dveh dni od prejema zahteve.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti oziroma vročiti najkasneje do
27. 11. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti v originalu in eni kopiji v zapeča-
teni ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba za opremo “osebno na sedež na-
ročnika ali pa priporočeno s povratnico na
naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2000, ob 10. uri, upravna stavba,
I. nadstropje, sejna soba, na naslovu: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudbi mora biti prilože-
na bančna garancija za resnost v višini 10%
ocenjene vrednosti blaga, veljavna najmanj
105 dni po dnevu javnega odpiranja po-
nudb.

Izbrani ponudnik je ob podpisu pogod-
be na zahtevo naročnika dolžan predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla,
v višini 10% pogodbene vrednosti, veljav-
no najmanj 105 dni po podpisu pogodbe.

Izbrani ponudnik je ob primopredaji
vgrajene in montirane opreme na zahtevo
naročnika dolžan predložiti bančno garan-
cijo za odpravo napak v garancijskem ro-
ku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ve-
ljavno najmanj en dan po preteku garancij-
ske dobe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v skladu s po-
godbo. Rok plačila ne more biti krajši od
60 dni od primopredaje vgrajene opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponud-
nik, lahko s podizvajalci, izjemoma kot par-
tnerji pri skupnem poslu, pri čemer je ob-
vezno samo eden poslovodeči, vsi pa soli-
darno odgovorjajo za izvršitev celotnega
posla.

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

– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije,

– proti ponudniku ni bila izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost,

– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti,

– ponudnik ima plačane davke in pris-
pevke določene z zakonom,

– ponudnik predloži obrazce BON 1 in
2 oziroma 3 in podatke iz bilanc uspeha in
stanja. Iz njih mora izhajati, da ponudnik v
preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega
računa in da ima letne čiste prihodke od
prodaje vsaj v višini vrednosti blaga, ki ga
ponuja na razpisu,

– ponudnik zagotavlja 100% razpisane-
ga blaga,

– ponudnik bo blago dostavil in vgradil
fco Psihiatrična klinika Ljubljana,

– ponudnik zagotavlja dobavni rok in rok
vgradnje opreme 30 dni po pričetku doba-
ve, vgradnje in montaže opreme, najkas-
neje pa do konca januarja 2001,

– ponudnik mora imeti lasten, s strani
proizvajalca pooblaščen servis za dobav-
ljeno opremo,

– ponudnik ima ustrezne certifikate s
katerimi izkazuje kvaliteto blaga,

– ponudnik zagotavlja dobavo rezervnih
delov in potrošnega materiala še najmanj
deset let po preteku garancijske dobe,

– ponudnik zagotavlja nadomestno
opremo v primeru okvar in odpravljanje na-
pak v skladu z določili pogodbe,

– ponudnik zagotavlja šolanje naročni-
kovega strokovnega kadra,

– ponudnik za vso opremo nudi garan-
cijo najmanj 12 mesecev.

Ponudnik mora predložiti tudi druga do-
kazila, potrdila in izjave o izpolnjevanju za-
htev, ki jih naročnik opredeli v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od datuma in
ure določene kot zadnji rok za oddajo po-
nudb.

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

a) garancijska doba:
– garancijski rok vsaj 12 mesecev: 0

točk,
– garancijski rok vsaj 24 mesecev: 5

točk,
– garancijski rok vsaj 36 mesecev:

10 točk,
b) plačilni pogoji:
– rok plačila 60 dni po primopredaji:

0 točk,
– plačilo v vsaj treh enakih mesečnih

obrokih brez obresti: 3 točke,
– plačilo v vsaj šestih enakih meseč-

nih obrokih
brez obresti: 6 točk,
– plačilo v vsaj devetih enakih me-

sečnih obrokih
brez obresti: 9 točk,
– plačilo v vsaj dvanajstih enakih me-

sečnih obrokih
brez obresti: 12 točk,
c) cena:
– najnižja cena: 100 točk,
– do 102% najnižje cene: 98 točk,
– do 104% najnižje cene: 96 točk,
– do 106% najnižje cene: 94 točk,
– do 108% najnižje cene: 91 točk,
– do 110% najnižje cene: 88 točk,
– do 115% najnižje cene: 85 točk,
– do 120% najnižje cene: 80 točk,
– do 125% najnižje cene: 70 točk,
– do 130% najnižje cene: 60 točk,
– do 130% najnižje cene: 50 točk,
– 130 in več odstotkov najnižje ce-

ne: 0 točk.
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Naročnik bo točkoval ponudbo ponu-
dnika za vsak sklop predmeta javnega na-
ročila posebej.

V primeru, da dva ali več ponudnikov
zbere enako število točk, bo kot najugo-
dnejši izbran ponudnik z nižjo ceno.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
29/00, z dne 31. 3. 2000, Ob-24294.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo (sklop A-oprema bolniške sobe) je bil
objavljen dne 14. 7. 2000, Ob-32070, ob-
java o izzidu pa dne 27. 10. 2000

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-37858
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: JVIZ Osnovna šola Franja Golo-
ba, Polje 4, 2391 Prevalje, faks
02/82-33-017.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franja
Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja in priklop opreme
za kuhinjo v Osnovni šoli Franja Goloba
Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo za dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik se lahko poteguje le za naročilo
celotnega zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
14,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je potrebno: de-

cember 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Taj-
ništvo osnovne šole Franja Goloba, Polje
4, 2391 Prevalje, kontaktna oseba Zden-
ka Oblak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati od 28. 10.
2000 do vključno 10. 11. 2000, vsak de-
lovni dan od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki nakažejo znesek
za razpisno dokumentacijo v višini
15.000 SIT na ŽR Osnovne šole Franja
Goloba Prevalje št. 51830-603-32837,
sklic na št 11-2000. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo po predloži-
tvi dokazila o plačilu.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo po-
nudniki predložiti najkasneje do 20. 11.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene v zapečateni kuvertu, v desnem
spodnjem kotu mora biti naslov: Osnovna
šola Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391
Prevalje; v levem spodnjem kotu mora biti
navedeno: “Ponudba – ne odpiraj“, s šte-
vilko objave tega javnega razpisa in z na-
vedbo predmeta naročila. Na kuverti mora
biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v pisarni ravnatelja na
Osnovni šoli Franja Goloba, Polje 4, 2391
Prevalje, 22. 11. 2000 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: razvidno iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na meirodajna do-
ločila v drugih dokumentih: glavni pogoji
financiranja so podrobno opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentacij-
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku, ponudniki ne
morejo več umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
tančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji:
cena, rok izvedbe, garancijski roki, servis.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Franja Goloba Preva-
lje, Polje 4, 2391 Prevalje, in sicer na tel.
št. 02/82-31-343 od 8. do 12. ure pri
Greti Jukič.

16., 17.
JVIZ Osnovna šola Franja Goloba

Prevalje

Št. 025-1/00 Ob-37872
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Do-
brovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

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

bno dobaviti: novo tovorno vozilo (prilago-
jeno za poznejšo nadgradnjo) z naslednji-
mi karakteristikami: medosna razdalja do
3105, dovoljena skupna masa 8.000 kg,
pogon 4×2, menjalnik 6 stopenjski, gume
terenski profil, barva –gasilsko rdeča, kabina
– podaljšana (3+4) hidravlično dvigovanje in
spuščanje do 60 stopinj, zavore: zračno hi-
dravlična kombinacije, dva neodvisna kroga,
kolutne spredaj in zadaj, dodatna oprema:
chek kontrol, transformator 24V-12V, kom-
presor + alternator, blokada diferenciala, pre-
gled in kalibracija tahografa.

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

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

vozilo je potrebno dobaviti do 15. 12.
2000.

5.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo je potrebno predložiti v

zaprti kuverti z označbo “Ne odpiraj – ga-
silski avto”, najpozneje 20. dan po tej ob-
javi, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: PGD Dobrovnik, Dobrov-
nik 297, 9223 Dobrovnik. Vse informacije
dobite na GSM: 041/885-937, pri Albertu
Šantaku.

8. Datum in čas odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo 20. dan po tej
objavi, ob 13. uri, v prostorih Kulturnega
doma, v Dobrovniku 297.

9., 10., 11., 12., 13.,
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZNJ):
– cena v SIT skupno z vsemi dajatvami,
– plačilni pogoji (odlog plačila z naved-

bo pogojev),
– tehnični podatki,
– reference,
– zagotovljen servis,
– druge ugodnosti.
O izboru bodo ponudniki obveščeni naj-

pozneje v roku 10 dni po datumu odpiranja
ponudb.

15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Dobrovnik

Ob-37909
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ce-
ste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija
na lokacijah, določenih v razpisnih pogojih.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava posipnih materia-
lov NaCl granulacije 0-4 mm ter CaCl2
ali MgCl2 za G in R ceste v Republiki
Sloveniji.  Količina,  ki  jo  je  potrebno
dobaviti  je  9000  ton  NaCl  granulacije
0-4 mm  in  300.000 l  24%  raztopine
CaCl2  ali  MgCl2.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi dobavo samo enega
sklopa javnega naročila, in sicer:

1. sklop: NaCl granulacije 0-4 mm2,
2. sklop: 24 % raztopina CaCl2 ali MgCl2.
(č) Ocenjena vrednost naročila

149,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,

ki se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop: 135,000.000 SIT od tega

10.000.000,00 SIT v letu 2000,
2. sklop: 14,000.000 SIT od tega

0,00 SIT v letu 2000.
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

15. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 01/478-8336,
faks 01/478-80-36.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 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 oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
dobavo posipnih materialov NaCl granulaci-
je 0-4 mm ter CaCl2 ali MgCl2 za G in R
ceste v Republiki Sloveniji” – R.Č.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 11.
2000 ob 10. uri na naslovu: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze
– Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, velika sejna soba 1. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: če vrednost javnega naro-
čila presega 25,000.000 SIT se zahteva
bančna garancija za resnost ponudbe v vi-
šini 3% od ocenjene vrednosti javnega na-
ročila, ki mora veljati vsaj 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Repu-
blike Slovenije. Naročnik bo plačal opravlje-
na dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 9/00, 86/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (Joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega par-
tnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila:
– najnižja cena za 1. sklop NaCl granu-

lacije 0-4 mm,
– najnižja cena za 2. sklop 24% raztopi-

na CaCl2 ali MgCl2.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija–Ministrstvo za
promet in zveze–Direkcija RS za ceste-Slu-
žba za javna naročila in letni plan, Tržaška
19, 1000 Ljubljana,

– ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

16., 17.
Direkcija RS za ceste

Št. 044-06/93-2/14 Ob-37918
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-94-03.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga: GSM mobil-
ni telefoni (100 kosov).

Telefoni morajo imeti naslednje karak-
teristike in opremo:

– teža: do 100 g,
– čas pogovora: minimalno 180 minut,
– čas v stanju pripravljenosti: minimal-

no 48 ur,
– WAP protokol,
– vgrajeno komunikacijsko opremo,
– infrardečo komunikacijo,
– glasovno izbiranje/prevzemanje,
– snemanje govora,
– kodiran spomin,
– koledar,
– opozarjanje s tresenjem,
– uporabo SIM kartice z uporabniškimi

orodji,
– grafični 5 vrstični displej,
– baterijo z litij-ionsko tehnologijo.
Telefoni morajo imeti naslednjo dodat-

no opremo:
– polnilnika: namizni polnilnik, 12/24 V

napajalnik,
– prenosni komplet za prostoročno te-

lefoniranje v vozilu z gumbom za prevzem
klica.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT (vključno z davkom na do-
dano vrednost in ostalimi stroški).

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

30. 11. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v
recepciji Državnega zbora, Šubičeva 4,
Ljubljana (Matjaž Vovk).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delavnik od
30. 10. 2000 do 3. 11. 2000, med 10. in
12. uro dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije in potrdila o plači-
lu stroškov razmnoževanja in pošiljanja
razpisne dokumentacije 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 7. 11. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudba mora prispeti na
naslov Republika Slovenija Državni zbor,
Komisija za vodenje postopka za nakup

GSM mobilnih telefonov (Matjaž Vovk), Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do iste-
ga roka v recepciji Državnega zbora.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 11. 2000 ob 13.
uri, v prostorih Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudbena cena mora
biti oblikovana na dan oddaje ponudbe in
mora biti fiksna za čas trajanja izvedbe na-
ročila s posebej prikazanim davkom na do-
dano vrednost.

Rok za plačilo ne sme biti krajši od 30
dni po prejemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil kupno po-
godbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: ponudnik mora predložiti ustrezna
dokazila in izjave, zahtevane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do
20. 11. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobite pri Matjažu Vovku, tel.
01/478-96-81, vsak delavnik od 30. 10.
2000 do 3. 11. 2000, med 9. in 11. uro
dopoldan.

16., 17.
Državni zbor Republike Slovenije

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

Preklic

Št. 352-05-31/2000-0801-12 Ob-37860
Preklicujemo javni razpis za izvedbo

gradbenih in montažerskih del pri izgradnji
sekundarnega vodovoda Medič breg s tlač-
nim razbremenilnikom, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 80-81 z dne 15. 9.
2000, Ob-35123.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
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Št. 352-05-31/2000-12 Ob-37861
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne službe
Maribor, kontaktna oseba je Alenka Juratič,
grad., Slovenska 40, 2000 Maribor, soba
št. 106/I., tel. 220-14-15, faks 226-551.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in montažna dela za izgradnjo vo-
dovodnega omrežja Medič breg, s tlač-
nim razbremenilnikom in cevovodi v
dolžini 8341m; ocenjena vrednost del ca.
85 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: februar 2001
– maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba
108/I ali 106/I.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.
Obvezno pripisati za kateri javni razpis se
nanaša plačilo!

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. november 2000 do
10. ure.

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

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

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.o.o., d.d., s.p. Finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb, 28. novembra 2000.

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

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

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35123, ob-
java o izidu pa dne 27. 10. 2000.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 344-09/00-12 Ob-37656
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Železna vrata (Ob-
činska meja) – Šibelji in Lipa (Občinska me-
ja) – Železna vrata.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje odsekov cest v skupni dolžini
1.870 m.

Ocenjena vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila in se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega sklopa ali za izvajanje del iz
posameznega sklopa.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: začetek del po podpisu po-
godbe, predvidoma 1. december 2000, do-
končanje del pa 31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Komen, Komen 126a, 6223 Ko-
men, kont. oseba Emil Grmek, tel.
05/766-84-01.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51420-630-90072, Občina Komen, Komen.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 17. 11. 2000
do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 17. 11. 2000 ob 10.30, v prostorih
Občine Komen, Komen 126a.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: ponudnik mora predložiti garancijo
za resnost ponudbe v višini 1 milijon SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih : način plačevanja
z roki je določen v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo biti registrirani za izpolnjevanje
gradbene dejavnosti in izpolnjevati druge po-
goje skladno z razpisno dokumentacijo.

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

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

– ponudbena cena: 70,
– način plačila in fiksnost cen: 10,
– rok izvedbe: 5,
– garancijski rok: 5,
– reference ponudnika: 5,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik: 5.
16., 17., 18.

Občina Komen

Št. 35205-8/99 Ob-37669
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. 04/75-41-00, faks
04/574-12-43.

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

3. Kraj izvedbe: Želeče – Bled.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba fekalne kanalizacije Želeče.

Ocenjena vrednost del v celoti:
60,000.000 SIT.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: začetek del decem-
ber 2000, dokončanje del v roku 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe , od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Lokain-
vest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja
Loka, kontaktna oseba: Nataša Jelovčan,
tel. 04/506-09-00, faks 04/512-41-17.

(b) Kdaj je možno zahtevati razpisno doku-
mentacijo: vsak delavnik med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT ponu-
dniki poravnajo na žiro račun Lokainvest,
d.o.o., 51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do 11. ure.

(b) polni naslov , kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo Občine Bled, Ce-
sta svobode 13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 11.30, na naslovu: Obči-
na Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti javnega naro-
čila z veljavnostjo 90 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 60 dni od uradnega prejema potrje-
ne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo more prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposonosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo priložiti k ponudbi dokumentaci-
jo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 27. 11. 2000 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila za
izbiro so določena v razpisni dokumentaciji:

a) ponudbena cena 55 točk,
b) reference 30 točk,
c) rok izvedbe 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v
zakonitem roku.

Občina Bled

Ob-37684
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363 in Stanovanjski sklad Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, tel. 063/821-111, faks
063/821-100.

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

3. Kraj izvedbe del: Ptujska cesta 10,
Rogatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev štirih stanovanj v objektu Ptujska ce-
sta 10 – gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela – II. faza.

Orientacijska vrednost del je:
20,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je v 90 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, soba št. 50, Da-
rinka Šeligo, tel. 063/821-111.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 16. 11. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 50730-652-27130 – stroški
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 11. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah – soba št. 50.

Zapečatene kuverte morajo biti vidno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za Ptujsko c. 10, Rogatec“

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, dne
21. 11. 2000, ob 12. uri na naslovu: Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jel-
šah, soba št. 33.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe, kot je zahtevana v raz-
pisni dokumentaciji.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Darinka Šeligo, Sta-
novanjski sklad Šmarje pri Jelšah, tel. št.
063/821-111.

17., 18.
Občina Rogatec in
Stanovanjski sklad

Šmarje pri Jelšah

Št. 352-144/2000 Ob-37735
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-327.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja rastlinske čistilne naprave pri Sv. To-
mažu.

Ocenjena vrednost znaša 12,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: december
2000–januar 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

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

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

predložiti ponudbo: 17. 11. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska cesta 6, Ormož.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 11. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, rok 5%, garancija 5%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Ob-37753
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

3. Kraj izvedbe del: izgradnja objekta se
vrši na lokaciji Odlagališča Pobrežje v Mari-
boru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met razpisa je izgradnja objekta Mala plin-
ska elektrarna Odlagališče Pobrežje kot
celota, ki zajema:

– strojna dela:
1. dobava in montaža motorgenera-

torske enote kontejnerske izvedbe na de-
ponijski plin moči 600...630 kW s spremlja-
jočimi deli,

2. naprava odseka plinovoda za de-
ponijski plin: DN150/PN16 dolžine 90 m,

3. dodelava hidrantnega omrežja;
– elektro dela:

4. dobava in montaža transforma-
torske postaje kontejnerske izvedbe moči
630 kVA ter spremljajoča dela,

5. izvedba NN stikalnega bloka in
električnih instalacij,

6. naprava VN kablovoda 10 kV dolži-
ne 400 m,

– regulacija:
7. napeljave in oprema za regulacijo;

– gradbena dela:
8. naprava platoja, temeljev in dovoza

MPE,
9. meteorna kanalizacija,
10. kabelska kanalizacija;

– ostalo:
11. izvršitev zagonskega obratovanja

objekta s šolanjem obratovalcev naročnika,
12. ostale aktivnosti vključno z doku-

mentacijo in tehničnim pregledom.
Okvirna vrednost razpisanih del je

145,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: izgradnja objekta se
odda kot celota po določilu “ključ v roke”.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
men izgradnje objekta je energetska upora-
ba deponijskega plina iz Odlagališča Po-
brežje za proizvodnjo električne energije.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki pripravi-
jo ponudbe na podlagi določil iz razpisne
dokumentacije, ki omogočajo tudi pripravo
ponudbe v več variantah.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se prič-
nejo izvajati 15. 12. 2000 oziroma z datu-
mom predaje enotnega dovoljenja za grad-
njo. Predvideni rok za izvedbo in dokonča-
nje vseh del do pričetka poskusnega
obratovanja objekta je 5 mesecev od datu-
ma pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na
naslovu Snaga, javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, 2000 Maribor, v tajništvu po-
djetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti najkasneje do
17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 18.000 SIT, ki jih ponud-
nik vplača na žiro račun 51800-601-18972,
z oznako “Razpisna dokumentacija: Mala
plinska elektrarna Odlagališče Pobrežje” ali
na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je ne glede na način prenosa 28. 11. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Snaga, javno podjetje,
d.o.o., Nasipna ul. 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvršeno dne
30. 11. 2000 ob 10. uri, na sedežu naroč-
nika.

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

– finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe:

– znesek finančnega zavarovanja: 3%
razpisane vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: ban-
čna garancija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja:
enako veljavnosti ponudbe;

– finančno zavarovanje za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti:

– znesek finančnega zavarovanja: 7%
pogodbene vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: ban-
čna garancija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: do
primopredaje objekta;

– finančno zavarovanje za vrnitev pred-
plačila:

– znesek finančnega zavarovanja:
enak višini predplačila,

– vrsta finančnega zavarovanja: ban-
čna garancija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: do
primopredaje objekta;

– finančno zavarovanje za odpravo na-
pak v garancijskem roku:

– znesek finančnega zavarovanja:
10% pogodbene vrednosti,

– vrsta finančnega zavarovanja: ban-
čna garancija slovenske banke,

– trajanje finančnega zavarovanja: od
primopredaje do izteka garancijskega roka.

V ponudbi morajo ponudniki priložiti izjave
banke, da bo ta v primeru sklenitve pogodbe
izdala bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti, za vrnitev predplačila in
za odpravo napak v garancijskem roku.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
za opremo pod točko 4.(a) tega razpisa, 1.
Strojni del, prva alinea: “Dobava in montaža
motorgeneratorske enote kontejnerske iz-
vedbe...” je možno predplačilo do višine
največ 20% vrednosti te opreme. Preostali
del kupnine za navedeno opremo se porav-
na s finančnim leasingom.

Obračun izvedenih del se sicer vrši na pod-
lagi mesečnih obračunskih situacij z rokom
plačila 60 dni od datuma izstavitve računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki so lahko gos-
podarske družbe ali samostojni podjetniki.

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:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik iz-
polnjevati naslednje minimalne pogoje:

– priložiti dokazilo, da ni v postopku pri-
silne poravnave, v stečajnem ali likvidacij-
skem postopku,

– priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,

– omogočiti organizacijsko obliko, ki v
skladu z zakonom (ZGO) omogoča izgrad-
njo objekta,

– razpolagati z referencami, ki vključuje-
jo izvajanje strojnih, elektro del ali energet-
skih objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo lahko
ponudnik umakne najkasneje do treh dni
pred iztekom roka za oddajo ponudbe.

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

– ponudbena cena: 35%,
– primernost ponudnika glede na refe-

rence, kadre, boniteto: 10%,
– terminski plan izvajanja del: 10%,
– plačilni pogoji: 10%,
– garancijski roki: 10%,
– tehnične lastnosti strojne opreme s po-

goji obratovanja in vzdrževanja: 15%,
– reference proizvajalca strojne opreme:

10%.
Vsako merilo bo na podlagi ocenjevanja

komisije naročnika ocenjeno z oceno od
0 do 10.

Ponudnik, pri katerem se posamezno
merilo oceni z 0, ne more biti izbran.

Končna ocena posamezne ponudbe je
seštevek zmnožkov uteži z ocenami in je me-
rilo za izbiro najprimernejšega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: detajlne informacije o naročilu so zaje-
te v razpisni dokumentaciji.

Vse ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo pri Andreju Kovaču, u.d.i.s., tel.
062/316-581.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: javno naročilo je s tem javnim razpisom
objavljeno prvič.

Snaga, javno podjetje, d.o.o.,
Maribor

Št. 139/2000 Ob-37755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana ter različne
lokacije po Sloveniji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela v vrednosti ca. 25,000.000 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: oddaja del za celoto.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: po
razpisni dokumentaciji.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: ca. 12 mese-
cev od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Biroinvest, Gradbeni provizorij – Dejan
Popovič, tel. 01/475-41-90, faks
01/475-28-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 11. do
9. 11. 2000, od 10. do 12. ure.

(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, z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Način plačila je
negotovinski račun pri Novi Ljubljanski ban-
ki, d.d., Ljubljana, na račun št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa – 139/2000). Dodatne in-
formacije so na voljo v pisni obliki, in sicer:
za tehnični del pri Dejanu Popoviču na faks
01/475-28-80, za komercialni del pri Jo-
žetu Fekonji, faks 01/475-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vloži-
šče, Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – Ponudba za razpis št.
139/2000 – gradbena dela”. Na hrbtni stra-
ni ponudbe mora biti označen naslov ponu-
dnika. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuver-
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tah. Za pravočasno prispele ponudbe bo
veljal datum poštnega žiga ali žiga vložišča
RTV Slovenija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 10. uri, v sobi št. 52/V, v
prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5%
SIT od vrednosti razpisa.

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

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

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, izvedbeni roki, reference,
prilagajanje posebnim zahtevam.

16., 17., 18.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-37780
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
01/4749 - 272.

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

3. Kraj izvedbe del: Kompolje in Boš-
tanj; Občina Sevnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vrsta in
obseg del: zgraditev nadomestnih objek-
tov in rušitve obstoječih objektov oško-
dovancev zaradi gradnje HE Boštanj v
naseljih Kompolje in Boštanj:

A) Redenšek Zlatko, Kompolje 29, Ob-
čina Sevnica:

– zgraditev stanovanjske hiše in gospo-
darskega poslopja,

– prestavitev kozolca,
– rušitev stanovanjske hiše, gospodar-

skega poslopja in svinjaka;
B) Ivan Hohkravt, Ladislav Češek in Ja-

nez Žnidaršič, Občina Sevnica: rušitev mi-
zarske delavnice (grajskega hleva Boštanj);

C) Šlogar Jurij, Boštanj 31, Občina Sev-
nica: rušitev mehanične delavnice (grajske-
ga hleva Boštanj);

D) Debeljak Branko, Boštanj 3, Občina
Sevnica: rušitev stanovanjske hiše in po-
možnih objektov;

E) Debeljak Marija, Jekoš Janko, Boš-
tanj 3b, Občina Sevnica: rušitev stanovanj-
ske hiše (pritličje);

F) Sotlar Stanislav, Boštanj 3b, Občina
Sevnica: rušitev stanovanjske hiše (1. nad-
stropje);

G) Imperl Milena in Milan, Kompolje 27,
Občina Sevnica: rušitev stanovanjske hiše
in pomožnega objekta.

Ocenjena vrednost del: 56,000.000 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: predvidena je oddaja
del za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov po ZGO je potrebna za vsa
rušitvena dela.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
del niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je januar 2001, dokončanje pa
april 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, Janez Nučič, tel.
01/4749-190.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 2000,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 47.600 SIT (19 %
DDV je vključen v ceno) je potrebno plačati
na račun št. 50106-601-27492 pri APP,
ekspozitura Ljubljana – Vič. Na virmanu mo-
ra biti naveden tudi naziv razpisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 11. 2000 ob 14. uri v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10 % ocenjene vrednosti jav-
nega naročila ali 10 % ponudbene vrednosti,
če je ta višja od ocenjene vrednosti, veljavna
pa mora biti vsaj do 20. decembra 2000 z
opcijo podaljšanja veljavnosti po potrebi.

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

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:

– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v ste-

čajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepovedu-

je skleniti pogodbe,

– ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– ustrezno dokazilo pristojnega mini-
strstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni

čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpi-

sne pogoje, predvidene z razpisno doku-
mentacijo,

– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih.

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

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

– ponudbena cena: 80 točk,
– reference ponudnika: 10 točk,
– rok izvedbe del: 10 točk,
Največje število točk je 100. Najugo-

dnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Janez Nučič, tel. 01/4749-190, GSM
041/677-856.

17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Medvode

Ob-37784
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
01/47-49-272.

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

3. Kraj izvedbe del: Orehovo, Občina
Sevnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vrsta in
obseg del: zgraditev nadomestnih objek-
tov in rušitve obstoječih objektov oško-
dovancev zaradi gradnje HE Boštanj v
naselju Orehovo:

A) Šalaman Ljudmila in Boris, Orehovo
22, Občina Sevnica:

– zgraditev stanovanjske hiše in pomož-
nega objekta,

– rušitev stanovanjske hiše, gospodar-
skega poslopja in garaže;

B) Klenovšek – Smrekar Štefka, Oreho-
vo 24, Občina Sevnica:

– rušitev stanovanjske hiše in pomožnih
objektov.

Ocenjena vrednost del: 38,000.000 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: predvidena je oddaja
del za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov po ZGO je potrebna za vsa
rušitvena dela.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
del niso sprejemljive.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Razveljavitev

Št. 90005-2/2000-7 Ob-37785
Geodetska uprava Republike Slovenije;

Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
razveljavlja javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za izdelavo Informacijske po-
sodobitve poslovanja v zvezi z zaračunava-
njem in izdajanjem podatkov na glavnem
uradu Geodetske uprave Republike Slove-
nije in območnih geodetskih upravah z iz-
postavami, objavljen v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33294, zaradi
napak v razpisni dokumentaciji.

Geodetska uprava RS

Popravek
Su 81/2000 Ob-37965

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvajanje storitev fizičnega varo-
vanja z receptorskimi deli sodnih objektov,

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je januar 2001, dokončanje pa
april 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, Janez Nučič, tel.
01/47-49-190 .

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 2000,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 35.700 SIT (19 %
DDV je vključen v ceno) je potrebno plačati
na račun št. 50106-601-27492 pri APP,
ekspozitura Ljubljana – Vič. Na virmanu mo-
ra biti naveden tudi naziv razpisanih del.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 23. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 11. 2000 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10 % ocenjene vrednosti
javnega naročila ali 10 % ponudbene vre-
dnosti, če je ta višja od ocenjene vrednosti,
veljavna pa mora biti vsaj do 20. decembra
2000 z opcijo podaljšanja veljavnosti po po-
trebi.

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

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:

– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,

– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v ste-

čajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepovedu-

je skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova

davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,

– ustrezno dokazilo pristojnega mini-
strstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,

– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni

čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpi-

sne pogoje, predvidene z razpisno doku-
mentacijo,

– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih.

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

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

– ponudbena cena: 80 točk,
– reference ponudnika: 10 točk,
– rok izvedbe del: 10 točk,
Največje število točk je 100. Najugod-

nejši ponudnik je tisti, ki zbere največje šte-
vilo točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Janez Nučič, tel. 01/47-49-190, GSM
041/677-856.

17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana,

d.o.o., Medvode

Št. 132 Ob-37823
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina
12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

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

3. Kraj izvedbe del: Nuklearna elektrar-
na Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va vhodnega objekta NE Krško, ocenje-
na vrednost 160,000.000 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: se ne predvideva,
projekti so izdelani.

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

nesprejemljivost variant: za določene napra-
ve je možno ponuditi tudi svojo varianto.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 2. 2001
do 31. 7. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270
Krško, Inženiring modifikacije – Jože Kerin,
tel. 0608/242-138.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 2000 –
po razpisni dokumentaciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na ŽR
51600-601-10792, Nuklearna elektrarna
Krško.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 12. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: vložišče Nuklearne elek-
trarne Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 9. uri, na naslovu Nuklear-
na elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, soba 223.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 12. 2000 po
8. uri.

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

– reference ponudnika: 10%,
– reference izvajalcev posameznih del:

12,5%,
– reference predlaganih ljudi za vodenje

gradnje: 10%,
– reference predlaganih ljudi za vodenje

posameznih del: 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih poslih: 2,5%,

– finančna poročila: 10%,
– zagotavljanje kvalitete: 5%,
– ponudbena cena: 40%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: jih ni.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999.

18.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,

Krško
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objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37279, št. 81/2000, se
12. točka pravilno glasi:

12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja za resnost ponud-
be in za dobro izvedbo pogodbene ob-
veznosti se ne zahtevajo.

Okrožno sodišče v Kranju

Ob-36651
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 03/5485-023.

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 v skupni vrednosti 40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Elek-
tro Celje, d.d., (Celje, Krško, Slovenj Gra-
dec).

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) 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: 15. 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 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:
28. 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 višini 5% od razpisne
vrednosti 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 28. 11. 2000 do 12. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je Marjan Terbovc, prav. tel.
03/54201-472.

19., 20.
Elektro Celje, d.d., Celje

Št. 62-3/00 Ob-37594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Kenog, d.o.o., Sedejeva 7, Nova
Gorica, faks 05/302-32-28.

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: vgradnja kondenzacijske-
ga kotla z merilno-regulacijsko progo.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: kotlovnica Podmark,

ulica Ivana Suliča 6 v Šempetru pri Novi
Gorici.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni delne storitve.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvedba – pričetek: 1.
januar 2001, zaključek: 31. januar 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Kenog, d.o.o., Sedejeva 7, Nova Gorica,
vodja teh. sektorja Janez Žurman.

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

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

no predložiti ponudbo: 20. november 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP Kenog, d.o.o.,
Sedejeva 7, 5000 Nova Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. november 2000, JP Kenog, d.o.o., Se-
dejeva 7, Nova Gorica, ob 12. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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:
ponudnik mora dostaviti dokazila, zahteva-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. novem-
ber 2000, po 12. uri.

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

18., 19., 20.
Javno podjetje Komunala Energetika

Nova Gorica, d.o.o.

Št. 462-02/159-00/0520-010 Ob-37646
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartin-
ska 55, 1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: vzdrževanje avtomobilov;
orientacijska vrednost celotnega predmeta
javnega naročila je 28,300.000 SIT.

Orientacijske vrednosti za izvedbo pred-
meta javnega naročila po posameznih loka-
cijah oziroma po carinskih uradih in v Gene-
ralnem carinskem uradu so:

Lokacija Orientacijska vrednost

Carinski urad Celje 4,900.000 SIT
Carinski urad Dravograd 1,200.000 SIT
Carinski urad Jesenice 2,000.000 SIT
Carinski urad Koper 1,500.000 SIT
Carinski urad Ljubljana 5,000.000 SIT
Carinski urad Maribor 1,800.000 SIT
Carinski urad Murska

Sobota 6,400.000 SIT
Carinski urad Nova Gorica 2,600.000 SIT
Carinski urad Sežana 1,300.000 SIT
Generalni carinski urad 1,600.000 SIT

Orientacijske vrednosti za izvedbo pred-
meta javnega naročila po posameznih avto-
mobilskih znamkah in po posameznih loka-
cijah oziroma po carinskih uradih in v Gene-
ralnem carinskem uradu so:

Avtomobilska znamka Orientacijska vrednost

Renault 18,500.000 SIT
Subaru 2,900.000 SIT
Nissan 500.000 SIT
Chrysler 300.000 SIT
Ford 600.000 SIT
Volkswagen 3,100.000 SIT
Audi 550.000 SIT
Opel 800.000 SIT
Toyota 450.000 SIT
Citroen 80.000 SIT
Fiat 440.000 SIT
Yugo 80.000 SIT

4. Kraj izvedbe: vzdrževanje avtomobi-
lov se bo izvajalo v okviru razpisanih lokacij
naročnika, in sicer v okviru carinskih ura-
dov Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Sežana in v okviru Generalnega
carinskega urada na lokaciji izbranega po-
nudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: kot
v razpisni dokumentaciji.
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6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudba se lahko nanaša na
vzdrževanje avtomobilov za posamezno av-
tomobilsko znamko ali za vse avtomobilske
znamke. Ponudnik se lahko prijavi na javno
naročilo za vzdrževanje avtomobilov za po-
samezno razpisano lokacijo naročnika (za
posamezni carinski urad oziroma za Gene-
ralni carinski urad) ali za vse razpisane loka-
cije naročnika (za vse carinske urade in za
Generalni carinski urad).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
v skladu s tehničnimi značilnostmi predme-
ta javnega naročila; v nasprotnem primeru
se bo smatralo, da je ponudba neustrezna.
Variantne ponudbe, ki je v nasprotju s teh-
ničnimi značilnostmi predmeta javnega na-
ročila, naročnik ne bo upošteval.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: vlo-
žišče, Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, pritličje, soba št. P10, tel.
01/478-38-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani
ponudnik lahko dobi dodatne informacije:
univ. dipl. ekon. Barbara Gašperlin, tel.
01/478-38-41.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 15. 11. 2000.

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

predložiti ponudbe: 16. 11. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbe: Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, v vložišču,
v pritličju.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3.
nadstropje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora svoji ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega naročila
oziroma dela javnega naročila, za katerega
se prijavlja, kot je navedeno v IX. poglavju te
razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni potrebno predložiti ban-
čne garancije za resnost ponudbe, če nje-
gova ponudba ne presega 25 milijonov SIT.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
pismo o nameri njegove poslovne banke,
da bo v primeru izbora na ponovljenem jav-
nem razpisu izdala zanj bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v višini 10% pogodbene vre-
dnosti, kot je navedeno v X. poglavju te
razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni potrebno predložiti izjave po-
nudnikove poslovne banke, da bo izdala po
nalogu ponudnika garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
višini 10% pogodbene vrednosti, če njegova
ponudba ne presega 25 milijonov SIT.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11.
2000.

17. 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% vredno-
sti. Merilo pod šesto alineo “rok za izvršitev
popravila v primeru okvare v primeru, da so
rezervni deli na zalogi” predstavlja 10% vre-
dnosti. Merilo pod sedmo alineo “možnost
uporabe nadomestnega enakovrednega av-
tomobila v času rednega servisnega vzdrže-
vanja in popravila” predstavlja 5% vrednosti.
Merilo pod osmo alineo “oddaljenost od se-
deža carinskega urada oziroma Generalne-
ga carinskega urada” predstavlja 5% vre-
dnosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 15,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 12,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 20,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti nad 20,000.000 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 je:

 minimalna cena rednega servisnega
vzdrževanja × 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 je:

minimalna cena dela na uro v primeru
okvare × 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,

– 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.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
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naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
84 z dne 22. 9. 2000 pod št. 84/00, obja-
va o izidu pa dne 20. 10. 2000.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 6078 Ob-37650
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Univerza v Mariboru, Univerzitetna
knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000
Maribor, tel. 062/215-851, faks
062/226-087.

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: nabava tujih baz podat-
kov na CD-ROM-ih, za 17,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost naročila v letu 2001
znaša skupaj 17,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: 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 storitve: v
obrazcu ponudbe je potrebno navesti ime-
na odgovornih za izvedbo storitve.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 12. 2000 do
30. 11. 2001 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Ma-
ribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor, upra-
va, soba 414, 4. nadstropje, kontaktna
oseba je Antonija Bratuša.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika, št.
51800-603-31070, z namenom nakazila:
“Za razpisno dokumentacijo”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 16. 11. 2000,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna
ul. 10, 2000 Maribor, soba 414, prevzem-
nica Antonija Bratuša.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 11. 2000 ob 11. uri, v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določena so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih: v skladu s pogodbo, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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:
določene so v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 11. 2000
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili:

– nižjo ceno,
– redno dobavo,
– ažurno reševanje reklamacij,
– upoštevanje naročnikovih zmožnosti

plačila.
Ponudniki, ki bodo kumulativno glede na

zgoraj omenjene štiri alinee ugodili naročni-
ku v največjem delu njegovih potreb, bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika.

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 9. 6. 2000, pod št. 3169
(Ob-29250).

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

Št. 240-2/00-5 Ob-37654
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad RS za standardizacijo in meroslovje,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
478-31-96.

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:

a) priprava za tisk mesečnika Sporo-
čila,

b) tisk in distribucija mesečnika Spo-
ročila.

Ocenjena vrednost: 24,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2001 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Va-
lentina Marc, tel. 478-30-32, soba 1.02,
med 9. in 12. uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 11. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za znanost in

tehnologijo, Urad RS za standardizacijo in
meroslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000 ob 11. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni rok naj-
manj 30 dni od datuma prejema računa.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba: Lidija Jurman, tel. 478-30-43.

19., 20.
Urad RS za standardizacijo

in meroslovje

Ob-37655
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dobava in montaža nove
klimatske naprave v komandni sobi TE
Brestanica.

Ocenjena orientacijska vrednost: 5,5
mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termo-
elektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– predvideni datum pričetka storitev: za-

četek decembra 2000,
– predvideni datum dokončanja storitev:

sredina januarja 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 2000 ob 10.05, v Javnem podjetju
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.
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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% orientacijska vrednost ponudbe, ve-
ljavna do 31. 12. 2000 (z možnostjo poda-
ljšanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: joint venture ali konzorcij.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

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

– cena – 70%,
– reference – 20%,
– bonitete – 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– Igor Redenšek za tehnični del razpis-

ne dokumentacije (0608/24-16-240),
– Marjana Molan in Majda Pirc za

splošni del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-124/220).

19., 20.
Javno podjetje

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
Brestanica

Št. 64115/00001/00 Ob-37657
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul.
Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, tel. 02/56-81-004, faks 02/56-81-135.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prevozi učencev v osnov-
no šolo in nazaj, od začetka leta 2001
do vključno leta 2006, ocenjena vrednost
naročila je 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: šolski okoliš osnovne
šole Sv. Jurij ob Ščavnici – Občina Sv. Jurij
ob Ščavnici.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora izpolnjevati po-
goje iz razpisne dokumentacije ter mora biti
registriran za opravljanje razpisanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
koni in predpisi s področja javnih naročil ter
pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe za opravljanje sto-
ritve ni možno podati v variantah in jo ponu-
dnik lahko ponudi samo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila: od
1. 1. 2001 do vključno 30. 12. 2006.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta
14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/56-81-004, faks 02/56-81-135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
SIT (vključno z DDV), virmansko na ŽR
51910-630-76129. Na doklazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka firme, ki
dviguje razpisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sredo, dne 29. 11.
2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba,
šolski prevozi 2001 do 2006” in številko
Uradnega lista RS objave javnega razpisa.

V levem zgornjem kotu mora biti prerkri-
žan in čitljiv naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 29. 11. 2000 ob 13. uri, na naslovu
naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe (2%) v znesku 1,200.000 SIT s traja-
njem veljavnosti do 15. 1. 2001.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z določili pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 8001-455/2000 Ob-37664
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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: tiskarsko grafične stori-
tve in tiskanje informativnih in izobraže-
valnih periodičnih ter neperiodničnih
gradiv Zavoda, z dobavo gradiva na se-
dež naročnika.

Orientacijska letna vrednost naročila je
ca. 36,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo predložiti

ponudbo za tiskanje vseh postavk, razvi-
dnih iz specifikacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje ene-
ga leta z možnostjo podaljšanja za dve leti.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva pi-
sno po pošti ali osebno vsak delovni dan od
11. do 13. ure, na naslovu naročnika Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva 24, 1507 Ljubljana, (Marta Gori-
čan, soba 110).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 16. 11. 2000.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti: dokazilo o pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije in po-
oblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podat-
ki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je
davčni zavezanec ali ne oziroma obvezna
navedba davčne številke).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 5.000 SIT je potrebno nakaza-
ti na ŽR naročnika, št. 50101-603-47826,
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
Miklošičeva 24, Ljubljana, v sobi 211, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 11. 2000 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (vložišče, soba 51).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 2000 ob 10. uri, na naslovu Miklo-
šičeva 24, v sobi št. 008, klet.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe veljavno do 13. 1.
2001 v višini 10% razpisne vrednosti, t.j.
10% od 36,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji in predlogom pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko oseba, ki ima registrirano
dejavnost, ki se nanaša na predmet naroči-
la. Zahteve za priznanje sposobnosti so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 11. 2000
po 13. uri. Ponudba mora biti veljavna naj-
manj do 28. 1. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:
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– cena: 0–45 točk (vrednoti se končna
skupna vrednost ponudbe),

– čas zaključka del in dobave: 0–35
točk (vrednoti se čas potreben za izvedbo
naročila),

– plačilni rok: 0–10 točk (vrednoti se
dolžina ponujenega plačilnega roka),

– reference: 0–10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: zaintere-

sirani ponudniki, ki želijo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo, lahko naroč-
niku pošljejo zahtevek za pojasnilo v pisni obli-
ki na naslov Miklošičeva 24, Ljubljana, ali na
faks 01/23-12-182 (Marta Goričan). Ponu-
dniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 22 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-37672
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kulturo Republike Slo-
venije, Cankarjeva 5, Ljubljana.

2. Način izbire najbolj ugodnega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev – izvršnega
producenta prireditve.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: priprava in izvedba prire-
ditve ob 200-letnici rojstva dr. Franceta
Prešerna, na podlagi že izbrane zamisli,
izbranega režiserja in scenaristov; oce-
njena vrednost naročila: 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Cankarjev dom, Gallu-
sova dvorana, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum dokončanja sto-
ritve: 3. 12. 2000, izvedba prireditve.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko pridobi na
Ministrstvu za kulturo, v vložišču, Cankarje-
va 5, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do četrtka, 6. 11.
2000 do 15. ure.

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

predložiti ponudbo: v četrtek, 9. 11. 2000
do 13. ure.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, in
sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti
naveden naslov naročnika, v levem spod-
njem kotu navedba javnega razpisa na kate-
rega se ponudba nanaša ter z označbo “ne
odpiraj“, na hrbtni strani pa mora biti nave-
den polni naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: v vložišču Ministrstva za
kulturo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo izvedlo v petek, 10. 11.
2000 ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: najmanj 30 dni po
opravljeni zaključni storitvi in izstavljeni obra-
čunski dokumentaciji, skladno z določili za-
kona o izvrševanju proračuna RS.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponu-

dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti ponudnika: ponudbe lahko
predložijo vse pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturnih in kongresnih dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe do 20. novembra
2000.

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

18. Druge informacije o naročilu: podro-
bnejše informacije si ponudniki lahko prido-
bijo pri Petri Škofic, Ministrstvo za kulturo,
Cankarjeva 5, Ljubljana, tel. 01/478-59-90,
ali po elektronski pošti Petra.Skofic@gov.si

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36570.

Ministrstvo za kulturo

Št. 853-33/5-00 Ob-37680
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.

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: pranje, sušenje, likanje,
zlaganje, sortiranje perila po vrstah, oz-
načevanje perila in transport perila.

Ocenjena vrednost naročila: 9,400.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: prevzem umazanega pe-
rila in dostava čistega perila v prostorih na-
ročnika.

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) Navedbe zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96).

(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 2001,
zaključek 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Hrastnik, Novi Log 4/A, 1430 Hra-
stnik, tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek); 3.000
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52710-603-41292 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dom starejših Hrastnik, No-

vi Log 4/A, 1430 Hrastnik, tajništvo, z oz-
nako Za javni razpis - pranje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 2000
ob 13. uri v Domu starejših Hrastnik, Novi
Log 4/A, 1430 Hrastnik, v sejni sobi.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval opravljeno storitev v pogodbenem ro-
ku na osnovi računa, ki bo izstavljen dvakrat
mesečno.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse kriterije iz
8. člena navodil ponudnikom za izdelavo po-
nudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 11.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe so podrobno določe-
na v 11. členu navodil ponudnikom za izde-
lavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod točko 1; ponudniki bodo o izbi-
ri obveščeni do 23. 11. 2000.

19., 20.
Dom starejših Hrastnik

Št. 765/2000 Ob-37752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel.
03/577-23-11, 03/577-20-10, faks
03/577-25-93.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: pranje perila; 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 2001, zaključek 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Terezija Kočnik, Celjska cesta 37,
Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila lahko ponudniki za-
htevajo pisno na naslovu pod 1. točko do
vključno 9. 11. 2000 do 12. ure. Odgovo-
re bodo ponudniki prejeli do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 11. 2000 do
9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo upra-
ve, Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 10. uri, sejna soba upra-
ve, na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 60-dnevni pla-
čilni rok.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko so-
deluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. do 4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti,

dokazano z:
– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD

(za pravne osebe),
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpi-

sne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse zahte-

vane letne količine storitev,
– izpolnjenim obrazcem za reference

(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe z več kot 150 zaposlenimi)
z dokazili (izjave naročnikov ali fotokopije
pogodb za zadnji dve leti, in sicer za leto
1999 in 2000),

– izjave naročnikov, navedenih na
obrazcu za reference in Psihiatrične bolni-
šnice Vojnik kolikor je za naročnika že oprav-
ljal storitve pranja perila, o kvaliteti pranja in

morebitnih manjkih ugotovljenih pri prevze-
mu opranega perila,

– izjavo, da sprejema 60-dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja fiksno ceno na
enoto storitev za leto 2001,

– izjavo, da zagotavlja dostavo perila
fco bolnišnica – naloženo in razloženo,

– izjavo, da sprejema tehnologijo zbi-
ranja in razdeljevanja perila,

– izjavo, da ima organizirano službo
za kontrolo kakovosti izdelkov oziroma kva-
liteto kontrolira pooblaščeni zavod.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 12.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: izpolnjevanje vseh iz-
ločitvenih kriterijev in najnižja končna cena.

18. Druge informacije o naročilu: pri oce-
njevanju ponudb ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 11. 2000.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 2001.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 22. 12. 2000.
19., 20.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-37750
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor,
Nasipna 64, 2000 Maribor, faks
02/33-27-661.

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: sklenitev pogodbe za
financiranje strojne opreme – motorge-
neratorske enote kontejnerske izvedbe
za Malo plinsko elektrarno na odlagali-
šču Pobrežje – s finančnim leasingom.

Ocenjena predračunska vrednost opre-
me: neto vrednost je 102,410.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. a), b), c)
6.
7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: sklenitev pogodbe o
leasingu do 31. 12. 2000, dokončanje sto-
ritve predvidoma 30. 6. 2007.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sna-
ga javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000
Maribor – finance (Mira Slavinec, univ. dipl.
ekon.).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
17. 11. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
mogoče dobiti proti plačilu 4.000 SIT v go-
tovini na blagajni podjetja ali s plačilom na
žiro račun 51800-601-18972.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudb: ponudbe je potrebno od-
dati do 28. 11. 2000 do 14. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,

Nasipna 64, 2000 Maribor – tajništvo di-
rektorja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 2000 ob 12. uri, Snaga javno pod-
jetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
ponudbene vrednosti za financiranje opre-
me s finančnim leasingom z veljavnostjo 60
dni od dneva, ki je določen za javno odpira-
nje ponudb.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: s ponudnikom bo skle-
njena pogodba o financiranju opreme s fi-
nančnim leasingom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudbo je
možno umakniti 2 dni pred rokom za oddajo
ponudb.

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

– višina obroka in doba odplačevanja – 25,
– manipulativni stroški – 20,
– moratorij in stroški predfinanciranja – 15,
– reference – 10,
– način zavarovanja finančnega leasin-

ga – 10,
– možnost kratkoročnega kreditiranja

DDV – 10.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, v kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri naročila.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: razpis se objavlja prvič.

Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor

Št. 60-3578/00 Ob-37763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Ro-
zmanova 2, 8000 Novo mesto, tel. 068/
39-32-450, telefaks 068/39-32-505.

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

3. (a) Vrsta storitev in ocenjena vrednost
naročila: storitve – zavarovanja za dobo
12 mesecev.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5.
6. Navedba posamični delov storitev, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko prijavijo na
posamezne sklope zavarovanja:
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I. požarno zavarovanje objektov, opre-
me, drobnega inventarja in zalog,

II. strojelomno zavarovanje mehanske
opreme,

III. vlomsko zavarovanje,
IV. zavarovanje računalnikov,
V. zavarovanje vozil,
VI. zavarovanje odgovornosti Komunale

Novo mesto d.o.o.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: variantne ponudbe ne bodo upoš-
tevane oziroma štele se bodo za nepopolne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončane storitve: pričetek del: 1. 1.
2001, konec del: 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja
in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je: Goran
Stanojević.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis
za storitve – zavarovanja“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 11. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbev-
škova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba je Goran Stanojević.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
20. 11. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Sektor razvoja in investicij,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku za-
htevana- bančna garancija za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ocenjene vrednosti jav-
nega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike skla-
dno z zakonom o gospodarskih družbah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 20. 11. 2000
oziroma po odpiranju ponudb.

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

1. potrjene reference za opravljanje
tovrstnih storitev:

– brez potrjenih referenc – izločen iz
postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila;

2. ponudbena vrednost:
– ugodnejša je nižja vrednost,
– cena v okviru orientacijske vredno-

sti naročila,
– fiksnost cene;

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. usposobljenost ponudnika: uspo-
sobljenost ponudnika se bo preverjala na
podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. točki 4. člena odred-
be ter na podlagi prilog k navedenim izja-
vam, in sicer:

– izjave po 1. točki odredbe,
– izjave po 2. točki odredbe,
– izjave po 3. točki odredbe,
– izjave po 4. točki odredbe s potrdi-

lom davčnega urada v originalu ali notarsko
overjeni fotokopiji,

– izjave po 5. točki odredbe s potrdi-
lom pristojnega sodišča v originalu ali notar-
sko overjeni fotokopiji.

5. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku.

18., 19.
Komunala Novo mesto, d.o.o.,

Novo mesto

Št. 350-02/99-26 Ob-37760
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD/PZI za ureditev komu-
nalne infrastrukture na širšem območju
naselja Štanjel.

Ocenjena vrednost znaša 15 milijonov SIT.
4. Kraj izvedbe: Štanjel.
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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: veljavna za-
konodaja s področja urejanja prostora, Šta-
njel – gradnja infrastrukture – kulturnovar-
stveni pogoji (ZVNKD Gorica, junij 2000),
prostorske sestavine dolgoročnega plana
Občine Sežana za obdobje 1986 - 2000 za
območje Občine Komen (Ur. l. SRS,  št.
14/88,  Primorske  novice  –  Uradne  obja-
ve,  št.  1/89,  3/89,  5/92  in  18/93  in
Ur.  l.  RS,  št.  28/95,  50/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev, ki so predmet javnega na-
ročila in se ne morejo potegovati samo za
del storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitev po
podpisu pogodbe, predvidoma 1. decem-

ber 2000, dokončanje storitev pa 31. 10.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Komen, Komen 126a, 6223 Ko-
men, kontaktna oseba: Erik Modic, tel.
05/766-84-01.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
51420-630-90072, Občina Komen, Ko-
men.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: petek, 17. 11. 2000
do 12. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 17. 11. 2000 ob 12.30, v prostorih
Občine Komen, Komen 126a.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1 milijon SIT.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtevane posebne
oblike, delo predvidoma prevzame en sam
gospodarski subjekt.

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: ponudniki morajo biti registrirani za
izpolnjevanje projektantske dejavnosti in iz-
polnjevati druge pogoje skladno z razpisno
dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena 65,
– način plačila in fiksnost cen 10,
– rok izvedbe 5,
– garancijski rok 5,
– reference ponudnika 10,
– druge ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik 5.
18., 19., 20.

Občina Komen

Št. 605-15/00 Ob-37765
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Občina  Litija,  Jerebova  14,
1270  Litija,  01/89-81–211,  faks
01/89-83-835.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov šoloobveznih otrok za potrebe
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javnih zavodov v Občini Litija za obdob-
je od leta 2001 do 2004.

Ocenjena vrednost 90,000.000
SIT/letno.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Litija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki v skladu s
predpisi opremljenimi vozili in z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
in odredba o obvezni vsebine razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99), zakon o prevozih v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98, 7/99), zakon o
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 33/97) zakon o
prevoznih pogodbah v cestnem prometu
(Ur. l. SFRJ, št. 2/74), zakon o varnosti
cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98,
33/00, 39/00, 49/00, 61/00) in podza-
konski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako linijo posebej, sklop linij ali
za vse linije.

Ponujena cena mora biti razvidna za vsa-
ko linijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
organizacije prevozov ne bodo upoštevani.

(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. 2004, za vse šolske dni po šol-
skem koledarju.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, soba
51 ali 52, telefon: 061/89-81–211; (Mari-
ja Jerič, Igorij Parkel).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
ŽR občine Litija št: 50150 – 630 – 810316,
s pripisom: za razpisno dokumentacijo –
šolski prevozi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do
9. ure, ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija; tajništvo – soba 44.

Ponudbe morajo biti zapečatene v ovoj-
nicah in pravilno naslovljene ter z oznako:
Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze
2001–2004, na hrbtni strani mora biti na-
veden naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri na Občini Litija v
sobi 47/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

bančna garancija v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. l.
RS, št. 9/00), če ponudba preseže vred-
nost 25,000.000 SIT; rok trajanja garancije
je enak roku veljavnosti ponudbe – 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: mesečno plačilo
po opravljeni storitvi za pretekli mesec v
zakonsko določenem roku.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogod-
be za obdobje enega leta z letnim podaljše-
vanjem v razpisanem obdobju.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev in imeti ustrezna prevoz-
na sredstva ter izpolnjevati druge zahteve iz
razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 11. 2000
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena (80%), starost vozila s kate-
rim se bo izvajal prevoz na posamezni liniji
(20%).

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Litija, oddelek za družbene dejavnosti
(Marija Jerič, Igorij Parkel).

19., 20.
Občina Litija

Št. 4757-3/00 Ob-37808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
05/628-51-02.

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: vsakodnevni razvoz do 90
kosil v Mestni občini Koper, v vrednosti
6,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
Seznam razvozov je priloga razpisne do-

kumentacije.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: kot v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za razvoz kosil v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 17. 11. 2000
do 12. ure po enodnevni predhodni najavi
po faksu 05/628-51-02.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti in označene z napisom “Javni raz-
pis – razvoz kosil v Mestni občini Koper”.

Na hrbtni strani ponudbe mora biti nave-
den točen naslov pošiljatelja. Ponudba velja,
če je prispela pravočasno in je označena v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v torek 28. 11. 2000 ob
8. uri, na naslovu naročnika v mali jedilnici v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora finančno zavarovati ponud-
bo z bančno garancijo za resnost ponudbe
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 15 dni od dneva prejema raču-
na, ki je izstavljen enkrat mesečno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo, sklenjena
za čas razvoza.

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:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom lahko do-
bite 15. 11. 2000 od 8. do 12. ure na tel.
05/665-97-12.

19., 20.
Obalni dom upokojencev Koper

Ob-37809
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper, kont. oseba Romana
Georgijevič, telefaks 066/63-95-728.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitve pri vzdrževalnih
gradbenih delih na področju javnih po-
vršin in na osnovnih sredstvih javnega
podjetja na območju Mestne občine Ko-
per. Ocenjena vrednost naročila je ca.
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: gradbena dejavnost.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli
zakonov o graditvi objektov, o cestah, razni
mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe, vendar največ
skupno 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 7. 11. 2000 za
11.900 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., na številko 51400-601-10953
pri Agenciji za plačilni promet Koper, nave-
sti davčno številko in če je ponudnik davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 11. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik je tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 2000
ob 11. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l. – sejna soba, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: veljavnost 60
dni od dneva odpiranja ponudb (velja za vse
ponudnike) garancija za dobro izvedbo po-
godbenih del (velja samo za izbranega po-
nudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

c) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,

d) odločba o opravljanju dejavnosti ozi-
roma obrtno dovoljenje za to dejavnost,

e) navedbo ali je ponudnik davčni zave-
zanec (če je naj predloži kopijo potrdila).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 11. 2000
po 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, kadrovska usposobljenost
ponudnika za reakcijski čas.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod
1. točko.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,

Koper

Ob-37810
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper, kont. oseba Romana
Georgijevič, telefaks 066/63-95-728.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje programov či-
ščenja in vzdrževanja javnih površin na
območju Mestne občine Koper. Ocenje-
na vrednost naročila je ca. 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: dejavnost snage.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: razni
mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: razpisne storitve tvorijo en sklop.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe, vendar največ
skupno 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o.-s.r.l., tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 17. 11. 2000 za
11.900 SIT (vključen DDV).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., na številko 51400-601-10953
pri Agenciji za plačilni promet Koper, nave-
sti davčno številko in če je ponudnik davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 11. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15.
maja 4, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 11.
2000 ob 11. uri na naslovu: Komunala Ko-
per, d.o.o.-s.r.l. – sejna soba, Ul. 15. maja
4, 6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– garancija za resnost ponudbe: veljav-
nost 60 dni od dneva odpiranja ponudb (ve-
lja za vse ponudnike),

– garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del (velja samo za izbranega ponu-
dnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjet-
nikov,

b) potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev (potrdilo DURS oziroma obrazec
BON 1 in BON 2 ali BON 3),

c) razne izjave ponudnika, ki bodo prilo-
žene razpisni dokumentaciji in ostali doku-
menti navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 11. 2000
po 11. uri.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod
1. točko.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.,

Koper

Ob-37811
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2000 Maribor, telefaks
062/222-241.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: zavarovanje premoženja
– požarno zavarovanje, strojelomno za-
varovanje, zavarovanje civilne odgovor-
nosti.

Ocenjena vrednost naročila je
260,000.000 SIT (vključno s 6,5% davkom).

4. Kraj izvedbe: Preskrbovalno območje
Elektro Maribor, d.d., (detajlno navedeno v
razpisni dokumentaciji).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
navodilo o vsebini objav za javna naročila
(Ur. l. RS, št. 60/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne. Naročnik bo upošteval
samo celovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 36 mesecev; pričetek
1. 1. 2001, dokončanje 31. 12. 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri naročniku, Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.), vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: pri naročniku, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče, prevzemnica Mar-
jana Gredin (soba št. 114/I. nadst.), Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – javni razpis – zavarovanje
premoženja”. Ponudbe morajo biti zapeča-
tene. Navedena mora biti tudi številka te
objave in predmet javnega razpisa.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 1. 12.
2000 do 12. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik predloži bančno garancijo za res-
nost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti, ne starejše od 30 dni od dneva
te objave, z veljavnostjo 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 2000
po 10. uri.

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

– višina premije: 60 točk,
– višina franšize: 5 točk,
– plačilo premije: 5 točk,
– plačilo odškodnine: 10 točk,
– reference ponudnika s področja pred-

meta javnega naročila: 10 točk,
– druga merila: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba je Renko Darinka.
19., 20.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 512/2834-994 Ob-37812
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: remont generatorja 2 –
HE Formin.

Ocenjena vrednost naročila znaša
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, HE Formin.

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

če  se  lahko  ponudniki  potegujejo  tudi 
samo za del storitev: dela se oddajo v  ce-
loti. Ponudnik ne sme nuditi variantnih po-
nudb.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
je 5. 2. 2001, predviden zaključek del je
31. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, soba št. 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 11. 2000
do 9. 11. 2000 od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 11. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor,
vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 11. 2000 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo pogodbo
sklenil z izbranim ponudnikom.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 11.
2000.

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

– reference: 40%,
– cena: 40%,
– garancija: 20%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: poda-

ja jih kontaktna oseba naročnika Valentin
Kirbiš, tel. 02/30-05-735, od 8. 11. 2000
do 14. 11. 2000, v času od 8. do 9. ure.

Ogled objekta je možen dne 16. 11.
2000 ob 10. uri na HE Formin, po predho-
dnem dogovoru s kontaktno osebo.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,

Maribor

Št. 403/2000-21303 Ob-37819
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, 064/831-040.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba tehničnega nad-
zora nad gradnjo:

1. komunalne infrastrukture – Po-
slovna cona II. in

2. mostu čez reko Savo – ureditev
dostopa do opuščenih zemljišč bivše Že-
lezarne Jesenice.

Ocenjena vrednost naročila je
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
sedežu ponudnika in kraju izvedbe gradbe-
nih del.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev – ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celoto razpisanih del, z naved-
bo podizvajalcev.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 15. 12. 2000 do
30. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jese-
nice, Komunalna direkcija, soba 35, telefon
064/832-661.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo z vračunanim DDV je 29.750 SIT.
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Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
710-3083.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 11. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice, sprejemna pisar-
na – soba št. 1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 17. 11.
2000, ob 12.30, v konferenčni sobi Občine
Jesenice, Cesta m. Tita 78 – I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe – lastna bianco menica ponudni-
ka, s pooblastilom za izpolnitev in uporabo,
v višini 10% od ponujene vrednosti za izved-
bo predmeta javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS
in pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za celotno nalogo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti skle-
njene pogodbe po posameznih razpisanih
nalogah s potencialnimi zunanjimi sodelavci
oziroma podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih more izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: prijavijo se lahko gospodarske dru-
žbe in samostojni podjetniki posamezniki,
ki izpolnjujejo z zakonom in v razpisni do-
kumentaciji določene pogoje za opravlja-
nje dejavnosti.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 12. uri
dne 17. 11. 2000.

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

1. cena – 50 točk;
2. osebne reference neposrednih iz-

vajalcev tehničnega nadzora – 30 točk;
3. poznavanje razmer in historiata

Obrtno industrijske cone mesta Jesenic in
opuščenih zemljiščih Železarne Jesenice –
20 točk.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka, kontaktna oseba je Tone Kovač, univ.
dipl. inž. gradb., telefon 064/877-03-34
ali 064/832-661.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ne.

Občina Jesenice

Ob-37822
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
524-64-80.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo
storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prevoz in odstranjevanje
pepela in žlindre, okvirni znesek
145,000.000 SIT (brez DDV).

4. Kraj izvedbe: objekt naročnika, rela-
cija do mesta odstranjevanja.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora pripraviti ponud-
bo skladno z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., To-
plarniška 19, Oddelek za ekonomiko in jav-
na naročila, I. nad., soba 29, kontaktna ose-
ba je Jasmin Rebselj, tel. 587-52-47, faks
587-52-17.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati vsak delovnik od 8. do 12.
ure, do vključno 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora znesek
4.165 SIT (z DDV) nakazati na račun naroč-
nika št. 50103-601-16504.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 27. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudnik mora poslati po-
nudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, ali dosta-
viti v Oddelek za ekonomiko in javna naroči-
la, I. nad., soba 29.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 11. 2000 ob 11.
uri, v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
razpisane vrednosti, ki bo veljavna 7. 1. 2001.

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
v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 27. 11. 2000 do 12. ure.

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

– cena prevoza in odstranjevanje: do 40
točk,

– cena čakalne ure: do 8 točk,
– cena prevoza: do 30 točk,
– plačilni pogoji: do 8 točk,
– oddana količina pepela in žlindre kot

sekundarna surovina: do 6 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9001/9002:

4 točke,
– certifikat ravnanja z okoljem SIST EN

ISO 14001: 4 točke.
18. Druge informacije o naročilu: datum,

do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 8. 12. 2000.

19., 20.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-37850
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omeji-
tev (18. člen ZJN).

3. (a) Vrsta storitve in opis: prevozne
storitve.

(b) Ocenjena vrednost naročila:
14,400.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Ma-
ribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Prevozne storitve.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 13. 11. 2000,
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 11. 2000, ob 10. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna pre-
davalnica.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni
rok od datuma prejema računa.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: eden nosilec posla.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno jano na-
ročilo:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan, določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan,
določen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni (na dan, določen za odpiranje po-
nudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, (na dan, določen za
odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan, določen za
odpiranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
storitev;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da ima vsaj 5 avtobusov s 45 se-
deži;

9. da bo storitve opravljal vse dni v
letu pod enakimi pogoji.

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do vključno
14. 11. 2000.

16. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna.

17. Druge informacije o naročilu: ponov-
ljen razpis.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo in-
formacije o razpisanih vrstah in količinah
storitev od skupine za javna naročila (tele-
fon 02/321-25-66), katera bo le-ta posre-
dovala po pošti.

18., 19.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 03701-01/00-487-42/01 Ob-37854
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, 04/237-31-14.

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 pro-
storov.

Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.

5. a), b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: oddaja po delih storitve ni
mogoča.

7. a), b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 2001 za
dobo treh let.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tajništvo Oddelka za tehnične zade-
ve, tel. 04/237-31-10.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni Mestne občine Kranj ali z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 11. 2000 do 13.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pi-
sarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: ”Ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov - Ne odpiraj!”. Na hrb-
tni strani ponudbe mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 2000 ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti. Trajanje bančne garancije za re-
snost ponudbe ne more biti krajše od traja-
nja veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-
dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa med njimi.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 11. 2000
od 13. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: cena, referen-
ce, kadrovske zahteve.

18. Druge informacije o naročilu: Sašo
Govekar, tel. 04/237-31-11.

19., 20.
Mestna občina Kranj

Ob-37893
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. Vrsta storitve in opis: predštudija
upravičenosti rekonstrukcije ceste
G2-106 od km 4.500 (Škofljica) do km
59.000 (Livold).

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-106 Škofljica, Škof-

ljica-Rašica, Rašica-Žlebič, Žlebič-Kočevje.
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 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljublja-
na, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2000
do 8.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vloži-
šče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne od-
piraj! Ponudba za predštudijo upravičenosti
rekonstrukcije ceste G2-106 od km 4.500
(Škofljica) do km 59.000 (Livold).“ - D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
15. 11. 2000 ob 9.00 uri na naslovu: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, velika sejna soba I. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

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

1. Obrazložitev študije, metodologi-
ja, opis študije in pričakovani rezultati: 0-35
točk,

2. Kvalificiranost izvajalca: 0-20
točk,

3. Dosedanje izkušnje naročnika s
ponudnikom: 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. 352-05-13/00 Ob-37936
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: investitor je Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola, postopek za izbiro izva-
jalca brez omejitev vodi Urad za komunalni
razvoj, Postonjska 3, Izola. Kontaktna ose-
ba je Podbreznik Martin, inž. gradb., tel.
066/480-220, faks 066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka oziroma izvajalca: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

– izdelava projektne dokumentacije
(PGD – PZI)  za  komunalne  naprave
(vodovod, fekalna kanalizacija, meteor-
na  kanalizacija,  plin),  cesta  1  s  pločni-
kom  in  kolesarsko  stezo,  krožišče  na
Prešernovi  cesti  z  delom  Leninove
ulice,

– izdelava lokacijske dokumentacije
(izrisa iz ZN) za komunalne naprave in
cesto 1 ter lokacijske dokumentacije za
krožišče s komunalno opremo in del Le-
ninove ulice.

Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Livade Izola.
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: za-
kon o graditvi objketov, zakon o obligacij-
skih razmerjih, posebne gradbene uzance,
zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudniki lahko ponudijo
izdelavo samo projektne dokumentacije ali
samo lokacijske dokumentacije.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
Upoštevane bodo ponudbe po osnovni

varianti in razpisni dokumentaciji.
Ponudnik v osnovni ponudbi ne sme po-

nuditi variantnih ponudb.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije. Rok izvedbe naročila je
60 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. št. 3, Izola, pri Podbreznik Martinu
ali Stupar Borisu, tel. 066/480-220, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Občine Izola št. 51430-630-90025
z navedbo predmeta naročila.

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 11. 2000, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za ko-
munalni razvoj, Postonjska ul. št. 3, 6310
Izola, v glavni pisarni – vložišču urada, soba
št. 1, pri prevzemnici Klari Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta javnega naročila “Javni
razpis – Komunalna oprema ZN Livade II –
projektna dokumentacija“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
20. 11. 2000 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3 Izola. Odpi-
ranje vodi predsednik komisije Podbreznik
Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (19. 1. 2001).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se izvajajo s skladu z določili
zakona in navodila o izvrševanju proračuna
v roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

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:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o re-
gistraciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto sto-
ritev, v kolikor ta dela ali posamezne sklope
del ne izvajajo s podizvajalci, pogodbami o
skupnem sodelovanju obrazci BON 1, BON
2 ali BON 3 oz drugim izkazom iz katerega
je razvidna finančna sposobnost za izvedbo
posla, ter podatkom o vpisu v register inže-
nirske zbornice Slovenije.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 19. 1. 2001.

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

– sposobnost,
– cena,
– plačila,
– usposobljenost.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 45 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 19. 1. 2001.

19., 20.
Občina Izola
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 378/03 Ob-37595
1. Naročnik, poštni naslov: IZUM Mari-

bor, Prešernova 17, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 11. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje tehničnih zahtev,
cena, reference ponudnika in kadrov, zago-
tavljanje servisiranja opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:  ECS, d.o.o., IOC Trzin,
Motnica 7, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: IZUM, Prešernova
17, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  1 dvoprocesorski računal-
niški sistem, ki podpira operacijske si-
steme WinNT 4.0, Unix in OpenVMS.

7. Pogodbena vrednost: 24,184.060 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,335.262,30 SIT, 24,184.060 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-34000.

IZUM Maribor

Št. 462-02/130-00/0510-0901 Ob-37605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-39-00,
01/478-39-05.

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

3. Datum izbire:17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo »reference« pred-

stavlja 50% vrednosti. Merilo pod drugo ali-
neo »cena« predstavlja 50% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 20,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 30,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 40,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 50,000.000 SIT 9 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti do 70,000.000 SIT 10 točk in

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 71,000.000 SIT 11 točk.

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se preračuna v točke po naslednji

formuli:

minimalna cena x 100
Cena v točkah =  ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primat, d.d., Industrijska uli-
ca 22, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: po razpisanih lokaci-
jah naročnika – po carinskih uradih in na
Generalnem carinskem uradu.

(b) Vrsta in količina dodeljenih del: ko-
vinski regali za arhivo po tehnični speci-
fikaciji, ekonom oprema po tehnični spe-
cifikaciji, protipožarne varnostne omare
3 kom., namenska blagajna 1 kom., gar-
derobne kovinske omare 48 kom.

7. Pogodbena vrednost:
– kovinski regali za arhivo =

15,378.446,06 SIT,
– ekonom oprema = 25,966.554,46

SIT,
– protipožarne varnostne omare =

312.635,61 SIT,
– namenska blagajna = 190.044,19 SIT,
– garderobne kovinske omare =

650.363,56 SIT,
– skupna pogodbena vrednost =

42,498.043,88 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje popolne

ponudbe:
– kovinski regali za arhivo =

15,378.446,06 SIT in 9,963.541,80 SIT,
– ekonom oprema = 37,178.932 SIT in

25,966.554,46 SIT,
– protipožarne varnostne omare =

589.990,20 SIT in 312.635,61 SIT,
– namenska blagajna = 285.611,80 SIT

in 190.044,19 SIT,
– garderobne kovinske omare =

1,503.851,20 SIT in 650.363,56 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-37643
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– garancijski rok za sklop oziroma celo-

ten predmet javnega naročila vsaj 12 mese-
cev 0 točk,

– garancijski rok za sklop oziroma celo-
ten predmet javnega naročila vsaj 18 mese-
cev 5 točk,

– garancijski rok za sklop oziroma celo-
ten predmet javnega naročila vsaj 24 mese-
cev 10 točk,

– ponudnik ponuja blago za celoten
predmet javnega naročila (za vse sklope) 5
točk,

– najnižja cena 85 točk,
– do 103% najnižje cene 81 točk,
– do 106% najnižje cene 76 točk,
– do 109% najnižje cene 70 točk,
– do 112% najnižje cene 63 točk,
– do 115% najnižje cene 56 točk,
– do 118% najnižje cene 48 točk,
– do 121% najnižje cene 40 točk,
– do 124% najnižje cene 30 točk,
– do 127% najnižje cene 20 točk,
– do 130% najnižje cene 10 točk,
130 in več odstotkov najnižje cene 0

točk.
V sklopu C-oprema bolniške sobe naroč-

nik ni oddal predmeta javnega naročila nobe-
nemu od ponudnikov, saj noben ni v celoti
izpolnil zahtev razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sklop A-splošna pohištvena oprema in
sklop E-vizuelne komunikacije: Lesnina MG
Oprema d.d., Ljubljana,

– Sklop B-medicinska oprema: Gorenje
trgovina d.o.o, Velenje,

–Sklop D-audio vizuelne komunikacije:
TSE d.o.o., Ljubljana,

– Sklop F-sanitarna oprema, bela tehni-
ka in ostali aparati, zavese in ostalo: Alpos
Meding d.o.o., Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Stude-
nec 48.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: splošna pohištvena opre-
ma, medicinska oprema, audio-vizuelne
komunikacije, vizualne komunikacije,
sanitarna oprema, bela tehnika in ostali
aparati, zavese in ostalo.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 24,078.582,57 SIT,
– sklop B: 15,935.709,39 SIT,
– sklop D: 7,787.393,32 SIT,
– sklop E: 2,805.987,87 SIT,
– sklop F: 23,560.091,48 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A: 31,822.449,94 SIT in

24,078.582,57 SIT,
– sklop B: 19,055.961,30 SIT in

15,935.709,39 SIT,
– sklop D: 12,188.777,30 SIT in

7,787.393,32 SIT,
– sklop E: 4,503.094,47 SIT in

2,805.987,87 SIT,
– sklop F: 33,567.842,37 SIT in

23,560.091,48 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32070.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 9/00 Ob-37640
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 17. 10. 2000 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire);

– cena: 50 točk,
– usklajenost z obstoječim voznim par-

kom: 20 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za dobavo šasij s kabino za smetarsko

vozilo: MAN gospodarska vozila d.o.o., Ce-
lovška 182, Ljubljana,

– za dobavo šasije s kabino za vozilo s
hidravličnim dvigalom: MAN gospodarska
vozila, d.o.o., Celovška 182, Ljubljana,

– za dobavo šasij s kabino za avtocister-
no: MAN gospodarska vozila d.o.o., Celov-
ška 182, Ljubljana.

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

bno dobaviti: dobava šasij s kabinami za
komunalna vozila.

7. Pogodbena vrednost:
– šasije s kabino za smetarsko vozilo:

26,079.600 SIT,
– šasija s kabino za vozilo s hidravličnim

dvigalom: 10,787.000 SIT,
– šasija s kabino za avtocisterno:

12,698.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. šasiji s kabino za smetarsko vozi-

lo: 26,943.589 SIT, 26,079.600 SIT,
2. šasija s kabino za vozilo s hidra-

vličnim dvigalom: 10,787.000 SIT,
10,531.500 SIT,

3. šasija s kabino za avtocisterno:
12,782.659 SIT, 12,590.200 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35155.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 670-0 Ob-37666
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:

1. strokovne zahteve: 30%,
2. ponudbena cena: 60%,
3. reference ponudnika v RS: 5%,
4. reference proizvajalca: 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

2. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska 4,
Kranj,

3. Medinova, d.o.o. Masarykova 17,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. urinska vrečka – zbiralna: Sanola-
bor, d.d., Ljubljana,

2. urinska vrečka z urno diurezo:
PFM-S, d.o.o., Kranj,

3. drenažna vrečka za telesne tekoči-
ne: Medinova, d.o.o., Ljubljana,

4. samolepilna urinska vrečka za otro-
ke: Sanolabor, d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. Sanolabor, d.d. – 8,602.740 SIT,
2. PFM-S, d.o.o. – 7,427.538 SIT,
3. Medinova, d.o.o. – 5,710.716 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1.: 26,344.500 SIT,

7,116.000 SIT,
– skupina 2.: 10,045.845 SIT,

6,877.350 SIT,
– skupina 3.: 5,287.700 SIT,

4,725.600 SIT,
– skupina 4.: 957.600 SIT, 623.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljajnje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 73 z
dne 19. 8. 2000, Ob-34023.

Klinični center Ljubljana

Št. 044/2000-01 Ob-37723
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, 9000 Murska Sobota.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku zbiranja ponudb je
bila pridobljena samo ena ponudba, zato se
postopek zaključi brez naročila.

5.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: merilniki toplote in tople
vode.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.

Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 02/2000 Ob-37733
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za dobavo programske
opreme za informacijski sistem univerze.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročnik se je po pregledu
razpisnih pogojev in ponudb odločil, da bo
razpisno dokumentacijo dopolnil in razpis

ponovno objavil, ker ponudbe ne izpolnjuje-
jo vseh potreb naročnika. Zato izvajalec ni
bil izbran.

6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,300.000 SIT, 12,961.420,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000.

Univerza v Mariboru

Št. 404-08-239/2000 Ob-37737
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (utež 80%), dobavni rok
(utež 20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: Iglu šport d.o.o., Tržaška
c. 393, 1000 Ljubljana,

2. skupina: Matias d.o.o., Špelina ul.
1, 2000 Maribor,

3. skupina: K & J d.o.o., Parmova 41,
1000 Ljubljana,

4. skupina: Iglu šport d.o.o., Tržaška
c. 393, 1000 Ljubljana,

5. skupina: Matias d.o.o., Špelina ul.
1, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: šport-
na alpinistična oprema.

7. Pogodbena vrednost
1. skupina: 4,622.726 SIT;
2. skupina: 4,617.438 SIT;
3. skupina: 4,740.786 SIT;
4. skupina: 2,548.823 SIT;
5. skupina: 775.080 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

1. skupina: 5,850.976 in 4,622.726
SIT,

2. skupina: 5,516.320 in 4,617.438
SIT,

3. skupina: 4,740.786 in 3,323.429
SIT,

4. skupina: 2,682.161 in 2,477.669
SIT,

5. skupina: 775.080 in 692.770 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 403-1/00 Ob-37771
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenije, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); kakovost blaga, konkurenčnost
cen, plačilni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
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6. (a) Kraj dobave: Župančičeva 3, Be-
ethovnova 11, Cankarjeva 5, Cankarjeva
18, Slovenska 54 in Jesenkova 3.

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

7. Pogodbena vrednost:
70,597.391,04 SIT (ponudbena vrednost
letno 35,298.695,52 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,096.740,97 SIT, 34,170.607,56
SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za finance

Št. 403-1/00 Ob-37772
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenije, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijska do-
ba, odzivni čas, možnost nadomestne opre-
me.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ilir d.o.o., Maurerjeva 29,
Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 6 fotokopirnih strojev z zmo-
gljivostjo 20-30 kopij na minuto z do-
datno opremo, kot je bila določena v razpi-
sni dokumentaciji in 1 fotokopirni stroj z
zmogljivostjo 40-50 kopij na minuto z
dodatno opremo, ki je bila prav tako dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 5,548.767,60
SIT (6 strojev z zmogljivostjo 20-30 kopij na
minuto po ceni 736.837,10 SIT in en stroj z
zmogljivostjo 40-50 kopij na minuto po ceni
1,127.745 SIT).

8., 9.
10. Število prejetih ponudb: enajst.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,814.227 SIT (6 strojev z zmogljivostjo
20-30 kopij na minuto po ceni 736.837,10
SIT in en stroj z zmogljivostjo 40-50 kopij
na minuto po ceni 1,393.204,40 SIT),
4,258.326,48 SIT (6 strojev z zmogljivostjo
20-30 kopij na minuto po ceni 578.643,69
SIT in en stroj z zmogljivostjo 40-50 kopij
na minuto po ceni 786.464,34 SIT).

12., 13.
Ministrstvo za finance

Ob-37816
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca dobave računalniške opreme s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila, določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudniki so dosegli

najvišje število točk po merilih: dobavni rok,
garancijski pogoji, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje point, d.o.o., Vele-
nje za osebni računalnik, Liko pris, d.o.o.,
Vrhnika za osebni računalnik, Oria compu-
ters, d.o.o., Zagorje za laserski tiskalnik,
Gorenje point, d.o.o., Velenje za barvni ti-
skalnik, Liko pris, d.o.o., Vrhnika za barvni
tiskalnik in Unistar LC, d.o.o., Ljubljana za
notesnik.

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

bno dobaviti: izbrana računalniška opre-
ma za srednje šole po Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost vseh ponudnikov:
81,286.463,33 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,343.487 SIT za vse pozicije,
81,278.873,33 SIT za vse pozicije.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 98 z dne 3. 12.
1999, Ob-16545.

13.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 404-08-324/2000 Ob-37826
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev – nakup drobnega kuhinjske-
ga inventarja, št. MORS BO 48/2000.

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – utež 0,8: dobljena ocena za

posamezno skupino, na katero se ponudnik
prijavlja, se pomnoži z utežjo in tako dobi št.
točk za merilo,

– dobavni rok – utež 0,2: pridobljeno
oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi
končno št. točk za merilo.

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: Ten Krško inž., trgovina in
posredništvo, d.o.o., Podbočje 32, 8312
Podbočje,

2. skupina: Ten Krško inž., trgovina in
posredništvo, d.o.o., Podbočje 32, 8312
Podbočje,

3. skupina: Krek Ribno, d.o.o., Sav-
ska 35, 4260 Bled,

4. skupina: Ivec, d.o.o., Ul. heroja
Šaranoviča 38, 2000 Maribor,

5. skupina: Arex, d.o.o., Trubarjeva
7, 8390 Šentjernej.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS.

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

1. skupina: kozarci za belo vino –
30 kosov, vrč za sok – 4 kose, vrček za
mleko – 4 kose, krožnik, plitvi, premer ca.
26 cm – 2000 kosov, krožnik, plitvi, pre-
mer ca. 20 cm – 2000 kosov, skodelica za

juho – 2000 kosov, skodelica za solato –
2000 kosov;

2. skupina: nož – 4000 kosov, vilica
– 4000 kosov, žlica – 4000 kosov;

3. skupina: pekač za PK, GN 1/1,
100 mm – 200 kosov, pekač za PK, GN
1/1, 65 mm – 200 kosov, pekač za PK,
GN 1/1, 100 mm, perforiran – 50 kosov,
pekač za PK, GN 1/1, 65 mm, perforiran –
50 kosov;

4. skupina: posoda za smeti – 30 ko-
sov, posoda za meso – 300 kosov;

5. skupina: porcija s čutaro – 3000
kosov.

7. Pogodbena vrednost:
26,640.872,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 4,939.056,50 SIT,

4,267.909 SIT,
2. skupina: 2,244.340 SIT,

2,041.060 SIT,
3. skupina: 3,374.602 SIT,

1,937.320 SIT,
4. skupina: 1,897.613,20 SIT,

1,524.390 SIT,
5. skupina: 17,493.000 SIT,

16,496.970 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-323/2000 Ob-37827
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev – nakup vojaške, ku-
hinjske, terenske opreme, št. MORS BO
47/2000.

3. Datum izbire: 19. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – utež 0,7: dobljena ocena za

posamezno skupino, na katero se ponudnik
prijavlja, se pomnoži z utežjo in tako dobi št.
točk za merilo,

– dobavni rok – utež 0,2: pridobljeno
oceno se pomnoži z utežjo in tako dobi
končno št. točk za merilo,

– garancijska doba – utež 0,10: pridob-
ljeno oceno se pomnoži z utežjo in tako
dobi končno št. točk za merilo.

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: Vistrom, d.o.o., Stegne
21, 1000 Ljubljana,

2. skupina: za drugo skupino ni pri-
spela nobena ustrezna ponudba, zato se
javni razpis za to skupino ponovi.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS.

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

1. skupina: termo transportna po-
soda, z ročaji – 100 kom, GN posode
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velikosti 1/1-200 z gibljivimi ročaji –
70 kom, GN posode velikosti 1/2-200 z
gibljivimi ročaji – 60 kom,

2. skupina: termo transportna poso-
da z ročajem, z enodelno GN posodo –
20 kom, termo transportna posoda z ro-
čajem, s tridelno GN posodo – 60 kom.

7. Pogodbena vrednost: 5,278.340,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. skupina: 6,764.260 SIT,
5,278.340,20 SIT,

2. skupina: zaradi neustreznih po-
nudb, ki so prispele za to skupino, se ni
izbralo nobenega ponudnika.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Ministrstvo za obrambo

Št. 799-03-55/00-6-640 Ob-37862
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za pre-

stajanje kazni zapora Koper, Obrtne delav-
nice Emboplast Koper, Destradijev trg 11,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 90% cena, 10% tehnična navo-
dila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo se z neposre-
dno pogodbo odda edinemu ponudniku, ki
je v ponovljenem javnem razpisu oddal po-
polno ponudbo: Tera, d.o.o., Tolmin, dru-
žba za zastopanje, trgovino, svetovanje in
proizvodnjo, Tumov drevored 17b, 5220
Tolmin, Slovenija.

6. (a) Kraj dobave: fco sedež naročnika
– sedež OD Emboplast Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: brizgalni stroj za brizganje
termoplastov z mikroprocesorskim kr-
miljenjem stroja.

7. Pogodbena vrednost:
14,185.885,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ker
gre za ponovljeni javni razpis in ker je edina
popolna ponudba ustrezna, je naročnik na
podlagi tretjega odstavka 34. člena ZJN od-
dal javno naročilo z neposredno pogodbo.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34812.

Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper

Obrtne delavnice Emboplast Koper

Št. 512/1708 Ob-37911
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ni izbran, ker na razpis
ni prispela nobena ponudba. Postopek se
zaključi brez dodelitve naročila.

5.
6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne

Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: telefonsko vozilo Suzuki
Jimny – 1 kom.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35579.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 35306-0002/00 Ob-37651
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ži-

rovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projektivno podjetje Kranj,
p.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo, dobavo in montažo
čistilne naprave v velikosti 500 PE v
Smokuču.

7. Pogodbena vrednost: 19,992.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,907.090 SIT, 19,992.000 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 Žirovnica

Št. 132/2000 Ob-37661
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čren-

šovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev naročila): cena, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mura, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Murska Sobota, Ciril
Metodova 34, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Črenšovci IV. faza.

7. Pogodbena vrednost: 121,925.900
SIT.

8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

140,176.395,10 SIT, 127,006.141,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000, Št.
110/2000, Ob-34072.

Občina Črenšovci

Ob-37667
1. Naročnik, poštni naslov: Živinorejsko

veterinarski zavod za Pomurje, Štefan Ko-
vača 40, 9000 Murska Sobota, tel.
02/539-14-10, faks 02/521-14-91, dav-
čna št. 69697205.

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

3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4.Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za sklop l – Gomboc, Gradbeni inženi-

ring, d.o.o. Štefan Kovača 21, Beltinci,
– za sklop 2 – izvajalec ni bil izbran,
– za sklop 3 – Spektra, trgovina, uvoz,

izvoz, zastopstva, d.o.o., Parmova 41, Ljub-
ljana – varianta 2.

6. Kraj izvedbe del: Štefan Kovača 40,
Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 – v vrednosti 16,202.170

SIT (vključuje 19% DDV),
– za sklop 3 – ponudbena varianta št. 2

v vrednosti 10,898.176 SIT (vključuje 19%
DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – 3 ponudbe,
– sklop 2 – 3 ponudbe,
– sklop 3 – 7 ponudb.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 – 17,369.334 SIT,

16,202.170 SIT,
– sklop 2 – 12,206.271 SIT,

6,084.058 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35339.

Živinorejsko veterinarski zavod
za Pomurje, Murska Sobota

Št. 011-04-6/00 Ob-37706
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektrosignal, d.o.o. Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izvedba semaforiza-
cije v Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 19,372.876 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,952.464,60 SIT, 19,372.876 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35295.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37707
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 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 Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križi-
šča regionalnih cest v Prosenjakovcih.

7. Pogodbena vrednost: 27,851.157 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,247.370 SIT, 27,851.157 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-34875.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37708
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija–Ministrstvo za promet in zveze–Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: ELSA, Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba semaforiza-
cije križišča in prehoda za pešce ulica
Proletarskih brigad in Pohorskega odre-
da v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 27,306.314 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,358.721,65 SIT, 27,306.314 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35294.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37709
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-

ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LEA, d.o.o., Lesce.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: postavitev obvestilne
table na G1 10 v Trzinu.

7. Pogodbena vrednost: 28,363.114 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,272.572 SIT 28,363.114 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35729.

Direkcija RS za ceste

Št. 351-28/97-38 Ob-37711
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.

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

3. Datum izbire:
– za 1. sklop: 6. 9. 2000,
– za 2. sklop: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– za 1. in 2. sklop:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– finančna usposobljenost,
– garancijski rok.

Izvajalec je bil izbran na podlagi ponud-
bene cene, roka izvedbe in garancijskega
roka (za 1. sklop) ter na podlagi ponudbene
cene in referenc podjetja (za 2. sklop).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za 1. sklop: Ingrad VNG, d.d., Celje,
Lava 7, 3000 Celje,

– za 2. sklop: Eurodesign Apače, d.o.o.,
9253 Apače.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– za 1. sklop: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri izgradnji telovadni-
ce prizidka in adaptaciji šolske stavbe
Osnovne šole Apače, vključno z vgra-
dno opremo in ožjo ureditvijo okolice
Apače pri Gornji Radgoni,

– za 2. sklop: izdelava in dobava mo-
bilne opreme.

7. Pogodbena vrednost:
– za 1. sklop: 533,729.064 SIT,
– za 2. sklop: 50,413.969 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. sklop: 6,
– za 2. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za 1. sklop: 637,204.593,55 SIT,

537,957.134 SIT,
– za 2. sklop: 64,417.675 SIT,

50,413.969 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Občina Gornja Radgona

Št. 46-3/2000 Ob-37732
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj.

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

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena ponudbe – 85%,
– reference – 5%,
– kvaliteta – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis, Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadzidava trakta A in
veznega trakta ter izgradnja dvigala, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 162,735.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 162,735.300 SIT, 155,504.440 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-33249.

Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj

Št. 81-33/221 Ob-37807
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (5%),
– potrjene reference ponudnika ali po-

dizvajalca (10%),
– rok izvedbe vseh pogodbenih del (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 5000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba priključka na
javno vodovodno omrežje in ureditev ob-
vozne poti ter parkirišča v RTP
400-220/110/35 kV Divača.

7. Pogodbena vrednost:
17,746.160,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 6,035.683
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,940.500 SIT, 17,746.160,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 10. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 2.-6352/00 Ob-37821
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja ponudbena cena,
– reference splošne,
– reference na SŽ,
– krajši rok dokončanja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Rafael, Gradbena dejavnost,
d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela – ob-
vozne ceste in propusti za ukinitev treh
nivojskih križanj – Kresnice.

7. Pogodbena vrednost:
29,955.375,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,265.490,20 SIT, 29,955.375 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33617.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

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

Ob-37601
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, reference,
posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Državna založba Slovenije,
Mali trg 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naba-
va pisarniškega materiala.

7. Pogodbena vrednost: 5,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 2. 2000,
Ob-35390.

Mestna občina Velenje

Št. 1220/612/001016 Ob-37602
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) osnovna merila:
– reference izvajanja tovrstnih del – vre-

dnost merila 30 točk (30/100),
– vsebinska predstavitev ponudbe – vre-

dnost merila 25 točk (25/100),
– formalna celovitost ponudbe – vre-

dnost merila 20 točk (20/100),
– ponudbena cena – vrednost merila 15

točk (15/100),
– rok izvedbe – vrednost merila 10 točk

(10/100);
b) dodatno merilo:
– dodatno merilo – vrednost merila –10

točk (minus 10/100).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta “Izbor lokacije za odlagali-
šče NSRAO – vrednotenje prostora po
posameznih parametrih in prikaz poten-
cialno primernih območij po posamez-
nih parametrih”.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,972.429 SIT, 6,986.609 SIT.
11., 12.

Agencija za radioaktivne
odpadke, Ljubljana

Ob-37647
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Star-

še, Starše 93, Starše.
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): reference ponudnika in odgovor-
nih projektantov na podobnih objektih, po-
nudbena cena, izpolnjevanje rokov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projektivni biro 91 d.o.o.,
Sodna 25, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske in projektne dokumen-
tacije za preureditev OŠ Starše za de-
vetletko in gradnjo telovadnice.

7. Pogodbena vrednost: 7,259.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,886.920 SIT, 6,164.200 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije,  Uradni list RS, št. 65 z
dne 21. 7. 2000.

Občina Starše

Ob-37649
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Star-

še, Starše 93, Starše.

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

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in odgovor-
nih projektantov na podobnih objektih, po-
nudbena cena, izpolnjevanje rokov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro Ma-
ribor d.d., Glavni trg 19 C, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (PGD, PZI)
za izvedbo kanalizacijskega sistema fe-
kalnih vod v naselju Prepolje, vključno s
hišnimi priključki in lokacijsko doku-
mentacijo.

7. Pogodbena vrednost: 5,082.490 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,995.745 SIT, 5,082.490 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 69 z
dne 4. 8. 2000.

Občina Starše

Št. 40002-13/00 Ob-37677
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: datum izbire za razpisa-
ne posamezne naloge: pod zap. št. 1, 2, 5
in 6 je 30. 8. 2000, pod zap. št. 3 je 25. 8.
2000 in pod zap. št. 4 je 22. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamezne naloge oddal naj-
ugodnejšim ponudnikom, ki so v postopku
ocenjevanja dosegli najvišje število točk, na
podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d., Hajdrihova 28, 1001 Ljubljana,

2. Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d., Hajdrihova 28, 1001 Ljubljana,

3. Hydrotech, d.o.o.,Cankarjeva 62,
5000 Nova Gorica,

4. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana,

5. Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19c, 2000 Maribor,

6. Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. ustalitveno – zaplavni objekti na

plavžnici od km 8,200 do km 8,500 PGD
– PZI in PZR,

2. ustalitveni objekti na hudourni-
ku Popošnica od km 3,300 do km 3,600
PGD- PZI in PZR,

3. ureditev hudournika v naselju
Bate odsek od mostu v Batah do zaplav-
nega objekta PGD – PZI in PZR,

4. ureditev malega grabna od izli-
va do Bokalškega jezu – IP,

5. zadrževalnik Medvedce na povo-
dju Polskave novelacija PGD -PZI in PZR,

6. izboljšanje poplavne varnosti
območij ob Dravinji na odseku – IR.
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A) Stogovci – Koritno,
B) Koritno – Lušečka vas.

7. Pogodbena vrednost:
1. 1,392.300 SIT,
2. 1,392.300 SIT,
3. 2,444.260 SIT,
4. 8,799.770 SIT,
5. 6,797.280 SIT,
6. 14,246.032 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. 4,266.839 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 3,
3. 3,
4. 2,
5. 2,
6. 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 2,203.888 SIT; 1,392.300 SIT,
2. 2,204.096 SIT; 1,392.300 SIT,
3. 3,570.000 SIT; 2,440.260 SIT,
4. 9,097.374 SIT; 8,799.770 SIT,
5. 6,880.817 SIT; 6,797.280 SIT,
6. 14,373.455 SIT; 14,246.032 SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 57 z
dne 23. 6. 2000, Ob -30564.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-23/00 Ob-37682
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: datum izbire za razpisa-
ni posamezni nalogi pod zap. št. 1 in 2 je
28. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem na-
ročilu posamezni nalogi oddal najugodnej-
šemu ponudniku, ki je v postopku ocenje-
vanja dosegel najvišje število točk, na pod-
lagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. PUH – Podjetje za urejanje hudo-
urnikov d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,

2. PUH – Podjetje za urejanje hudo-
urnikov d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. študija ukrepov za urejanje po-

virja Dravinje s predlogom prioritet,
2. program urejanja povirja Misli-

nje s predlogom prioritet:
A) desni pritoki s Pohorja,
B) levi pritoki s Paškega Kozja-

ka in Plešivca.
7. Pogodbena vrednost

1. 5,598.000 SIT,
2. 5,598.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. 1,095.390 SIT,
2. 1,095.390 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
1. 2,
2. 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
1. 8,499.881 SIT; 6,220.000 SIT,
2. 8,489.913 SIT; 6,220.000 SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije: Uradni list RS, št. 76-77 z dne
25. 8. 2000, Ob-34224.

Uprava RS za varstvo narave

Št. 011-04-6/00 Ob-37702
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

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

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: višina

zbranih točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ACER, d.o.o., Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija

variant G ceste med A2 v Novem mestu
in MMP Metlika.

7. Pogodbena vrednost: 7,259.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,964.865 SIT, 5,095.670 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000, Ob-35764.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37704
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

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

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: višina

zbranih točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ACER, d.o.o., Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija

variant G1 ceste med A1 v Celju in A2 v
Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost: 13,685.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,650.000 SIT 13,595.750 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000, Ob-35763.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-37705
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 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. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT NG Trbovlje Gimnazij-
ska c.16, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: študija
variante cestne povezave med Hrastni-
kom, Zidanim mostom in Radečami.

7. Pogodbena vrednost: 20,580.572 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,610.000 SIT 20,580.572 SIT.
11., 12.
13. Datum objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 79 z dne 8.
9. 2000, Ob-34880.

Direkcija RS za ceste

Ob-37837
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Družba za državne ceste, d.o.o., Trža-
ška 19a, Ljubljana (sklopi: I, II, III, VI),

– Slovenska cestna podjetja, Dunajska
56, Ljubljana (sklop: IV),

– Pristop, Družba za komunikacijski ma-
nagement, d.o.o. (sklop: V).

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– sklop: I – upravljanje,
– sklop: II – redno vzdrževanje,
– sklop: III – prometna varnost,
– sklop: IV – izredni prevozi,
– sklop: V – odnosi z javnostmi,
– sklop VI – obnovitvena dela.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop: I – 35,045.500 SIT,
– sklop: II – 42,054.600 SIT,
– sklop: III – 21,027.300 SIT,
– sklop: IV – 3,498.600 SIT,
– sklop: V – 3,979.990,70 SIT,
– sklop: VI – 63,081.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-37838
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca storitev brez omejitev za prigradnjo redu-
cirne postaje 8,5/1,2 bar blokov 1, 2 in 3.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za javni razpis je bila pridobljena
ena popolna ponudba, ki je ustrezala vsem
razpisnim pogojem, zato je naročnik oddal
naročilo ponudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta za izvedbo, izdelava projekta
izvedenih del, dobava strojne opreme,
opreme za avtomatiko, regulacije in me-
ritve, elektro opreme, montaža opreme,
izdelava programov sistema avtomatiza-
cije, nadzora in vodenja, izvedba funkci-
onalnih preizkusov, izvedba preizkusne-
ga obratovanja, šolanje kadrov.

7. Pogodbena vrednost: 47,933.659
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2, ena nepo-

polna.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis je bil ponovljen, prvi neuspeli javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 51 z dne 9. 6. 2000.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32307.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-37839
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija SVTK Ljubljana, Trg
OF 7, 1000 Ljubljana.

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): upoštevana so bila merila, ki so
bila podana v razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudnik Mežica, TAB tovarna
akumulatorskih baterij, d.d., Polena 6, Me-
žica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zame-
njava postajnih akumulatorskih baterij s
stojalom na postajah Novo mesto, Ljub-
ljana Šiška, Breg, Krško, Brežice in od-
stranitev starih.

7. Pogodbena vrednost: 8,707.567 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo vsa dela opravil sam, brez podiz-
vajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeti sta bili
2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 10,154.913,70 SIT, 8,707.567 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: po-
stopek je potekal v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za sposobnost ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d.
Sekcija SVTK Ljubljana

Št. 110-1/00 Ob-37844
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – Dars, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Razvojni center inženiringi.
d.o.o., Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe rekonstrukcije Mariborske ce-
ste v Celju - III. etapa.

7. Pogodbena vrednost: 4,119.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,998.600 SIT, 4,119.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-37845
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker pri ocenjevanju nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov v
skladu z določilom 41. člena zakona o jav-
nih naročilih ni sprejel sklepa o izbiri.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odsek

HC Koper–Izola: geološko-geomehan-
ske raziskave za nivo PGD.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ugo-
tovljeno je bilo, da je bila popolna samo ena
ponudba. Glede na določilo prvega odstav-
ka 41. člena ZJN, Dars, d.d., ni sprejel
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po drugem in tretjem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.

12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 90315-22/2000-8 Ob-37916
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 10. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
Uspešno izdelan test.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Geodetski inženiring Ma-
ribor - GEOIN d.o.o., Gosposvetska 29,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Skaniranje arhiva zemljiškega

katastra - območje 2000-34.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 1,178.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 1,178.100 SIT,

najvišja 2,009.910 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava Republike Slovenije

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. 404-08-255/200 Ob-37813
(Mors št. 55-185/2000-3)

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za dobavo
predmetne specialne letalske opreme in
specialnega letalskega orodja iz uvoza so
na slovenskem tržišču pooblaščene družbe
za dobavo od tujih dobaviteljev oziroma pro-
izvajalcev opreme in orodja, ki je predpisa-
na s strani proizvajalcev zračnih plovil in
predstavlja dodatno nabavo opreme in oro-
dja prvotnega tujega dobavitelja ter pomeni
razširitev oziroma nadgradnjo le-tega, zato
zamenjava dobaviteljev ne bi bila primerna.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za vsako posamezno vrsto blaga
(skupine I., II., III.) je naročnik pridobil do-
kazila o usposobljenosti ponudnika, finan-
čne dokumente, ponudbo z vsemi zahteva-
nimi elementi, tehnično dokumentacijo, ve-
ljaven dokument o pooblastilu za prodajo
predmetnega blaga idr., jih pregledal in po-
sebej skrbno preveril tudi ceno in kakovost
ponujenega blaga in na podlagi tako zbra-
nih in pregledanih ponudb in dokumentaci-
je ugotovil, da so ponudbe za vse tri vrste
blaga primerne.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Heliair Center, d.o.o., Dunajska 116,
Ljubljana,

II. Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija
3, Ljubljana - Črnuče,

III. Trans World Trade, d.o.o., Soška 28,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče MORS - Br-
nik.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

I. zemeljska letalska oprema in te-
stne naprave Pilatus,

II. specialno letalsko orodje DMC,
III. specialno letalsko orodje Snap-on.
7. Pogodbena vrednost z vključenim DDV:
I. 53,913.425,10 SIT,
II. 1,208.819 SIT,
III. 5,865.537,05 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za vsako sku-

pino (I., II., III.) po ena ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost ponudb je enaka pogodbenim
vrednostim (glej 7. točko).

11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 127 Ob-37815
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka.

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec na trgu, ki
razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri in
opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, Ljubljana - Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: NE Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: preoblikovanje obstoječih
diskovnih enot strežnikov INTRANEK-a v
NAS (network attached storage).

7. Pogodbena vrednost: 42,399.162 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,399.162 SIT, 42,399.162 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško

Št. 3-235,05 Ob-37835
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena in 56. člen ZJN.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost in dobre izkušnje
z obstoječo opremo, učinkovito organiziran
servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. MICOM Electronics, d.o.o., Brnči-
čeva 13, Ljubljana,

2. TIPTEH, d.o.o., Cesta v Gorice 40,
Ljubljana,

3. BELMET, d.o.o., Prušnikova 95,
Ljubjana,

4. SIEMENS, d.o.o., Dunajska cesta
22, Ljubljana,

5. MLACOM, d.o.o., Opekarska 51A,
Ljubljana.

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

bno dobaviti: raziskovalna oprema “Nad-

gradnja laboratorija za tehnologijo vo-
denja sistemov” – subvencionirana s stra-
ni MZT v okviru paketa X. pod zaporedno
številko 235,05.

7. Pogodbena vrednost:
12,452.097,55 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-37736
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 3.
točko 55. člena prvega odstavka zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): nadgradnja in vzdrževanje obstoječih
naprav za obveščanje potnikov o odhodih in
prihodih vlakov na železniški postaji Ljubljana,
ki so v obratovanju, specifične, namenske in
za katere je predlagani ponudnik edini, ki za-
gotavlja kvaliteto in ustreznost pri vzdrževanju
in nadgradnji omenjenih naprav.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Solari di Udine, spa., Via
Gino Pieri 29, 33100 Udine, Italija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadgradnja in poso-
dobitev obsoječih naprav za obvešča-
nje potnikov o odhodih in prihodih vla-
kov na železniški postaji Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,552.643,20
SIT, brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 371-02-1/00-0406 Ob-37652
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, faks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., Po-
slovna enota Maribor, Titova cesta 38, Ma-
ribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
sklenitev naročniškega razmerja z iz-
gradnjo priključka osnovnega dostopa
(2B+D) EURO ISDN.

7. Pogodbena vrednost: 57.606 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 220-0005/00 Ob-37660

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 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, prilagodljivost časovnih ter-
minov izobraževanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAN AM International Flight
Acadamy, Miami International Airport, P.O.
Box 660920, Miami, 33266 – 0920 Flori-
da, U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvedba tečaja za priletnega radarske-
ga kontrolorja letenja za 8 kandida-
tov.

7. Pogodbena vrednost: 84.000 USD.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 81.330 GBP; 84.000 USD.
11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 105/2000 Ob-37747

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: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): javno naročilo je bilo oddano
na podlagi ugotovitve, da je bil projektant
za glavni vod Hidroinženiring, d.o.o., zato
zaradi poznavanja trase Hidroinženiring,
d.o.o., izdela tudi projekt za hišne pri-
ključke.

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: iz-
gradnja sanitarne kanalizacije v Straho-
meru, Vrbljenah, Tomišlju in sev. delu
Bresta, v skupni dolžini 660 m ter črpa-
lišča Brest in črpališča Tomišelj – pro-
jekt hišnih priključkov.
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7. Pogodbena vrednost: 1,256.640 SIT
(z DDV).

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod–Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 404-08-273/2000 Ob-37828
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje in nadgradnjo pro-
gramskega produkta Finance oddal brez
javnega razpisa, ker je za izvedbo uspo-
sobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in strokovnimi
kadri.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev. Gre za nove sto-
ritve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih
izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal
prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja us-
treza osnovnemu projektu, za katero je bilo
oddano tudi prejšnje naročilo in je nujno
potrebno za nadaljnje faze.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAOP Računalniški inženi-
ring, d.o.o., Moškričeva 39, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in nadgradnja programske-
ga produkta Finance.

7. Pogodbena vrednost: 3,720.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-281/2000 Ob-37829
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je svetovalno, analitsko in programersko
pomoč pri razvoju programskega produkta
ORGMOB oddal brez javnega razpisa, ker
je za izvedbo usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev. Gre za nove sto-
ritve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih
izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal
prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja us-
treza osnovnemu projektu, za katero je bilo
oddano tudi prejšnje naročilo in je nujno
potrebno za nadaljnje faze.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISA.IT, d.o.o., Železna c.
14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovalna, analitska in programerska
pomoč pri razvoju programskega pro-
dukta ORGMOB.

7. Pogodbena vrednost: 11,996.247 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-270/2000 Ob-37830
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je vzdrževanje aplikacije “Ukrepi” oddal
brez javnega razpisa, ker je za izvedbo uspo-
sobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in strokovnimi
kadri.

3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev. Gre za nove sto-
ritve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih
izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal
prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja us-
treza osnovnemu projektu, za katero je bilo
oddano tudi prejšnje naročilo in je nujno
potrebno za nadaljnje faze.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rapro, d.o.o., Kompolje 55,
Videm-Dobrepolje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje aplikacije “Ukrepi”.

7. Pogodbena vrednost: 1,106.700 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-298/2000 Ob-37831
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je vzdrževanje računalniške strojne in
programske opreme Hewlett Packard od-
dal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo in strokov-
nimi kadri.

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev. Gre za nove sto-
ritve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih
izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal
prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja us-
treza osnovnemu projektu, za katero je bilo
oddano tudi prejšnje naročilo in je nujno
potrebno za nadaljnje faze.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške strojne in pro-
gramske opreme Hewlett Packard.

7. Pogodbena vrednost: 23,080.383
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-299/2000 Ob-37832
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je vzdrževanje licenčne programske
opreme Oracle oddal brez javnega razpisa,

ker je za izvedbo usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 26. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev. Gre za nove sto-
ritve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih
izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik oddal
prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja us-
treza osnovnemu projektu, za katero je bilo
oddano tudi prejšnje naročilo in je nujno
potrebno za nadaljnje faze.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Oracle Software, d.o.o., Du-
najska 156, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje licenčne programske opre-
me Oracle.

7. Pogodbena vrednost:
24,958.563,90 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo

Ob-37859
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo
del je usposobljen samo en ponudnik, ki
razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ka-
dri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji
odstavek 1. točke 55. člena ZJN).

Vzdrževanje čitalnikov kartic v sistemu
kartice zdravstvenega zavarovanja lahko iz-
vede le izvajalec, ki ima ekskluzivo za oprav-
ljanje te dejavnosti in je edini pooblaščeni
izvajalec s strani proizvajalca čitalnikov Gem-
plus v Republiki Sloveniji.

3. Datum izbire: 26. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano te-
hnično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (3. odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo in
je edini pooblaščeni izvajalec s strani proizva-
jalca čitalnikov kartic v Republiki Sloveniji,

– da je izvajalec uspešno izvajal vzdrže-
vanje čitalnikov uvedenih v pilotski uvedbi
sistema kartice zdravstvenega zavarovanja
v Posavju.

Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Metra Inženiring d.o.o., Stro-
jeva 7, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje čitalnikov mikroprocesor-
skih kartic proizvajalca Gemplus v siste-
mu kartice zdravstvenega zavarovanja.

7. Pogodbena vrednost: 6,809.812 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10.
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11. Druge pomembnejše informacije: z
omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
vzdrževanja čitalnikov sistema kartice zdrav-
stvenega zavarovanja v pilotski regiji Posa-
vje že sklenjena pogodba št.
1500-10/28-99 z dne 2.8.99.

12.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 641-148/00 Ob-37871
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljen za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektu-
alne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nevtron & Company d.o.o.,
Samova ulica 25, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 99.960 SIT so na-
menjena oglaševanju v posebni številki
revije »Študent«, ki bo izšla v okviru pri-
reditve z naslovom Študentska arena.

7. Pogodbena vrednost: 99.960 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Urad RS za mladino

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

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 97 z dne 20. 10.
2000 je bil pod rubriko ZJN-02-B pomoto-
ma objavljen razpis Splošne bolnišnice Tr-
bovlje za ugotavljanje sposobnosti za doba-
vo čistilnih sredstev, materiala za osebno
higieno, PVC materiala in tekstilnih izdelkov
(Ob-37419, stran 9139). Omenjeni razpis
sodi pod rubriko ZJN-05-B.

Uredništvo

Št. 140/2000 Ob-37606
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: rezervni deli za magneto-
skope in kamere Betacam SP in druge
aparature.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
37,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od podpisa pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JZ RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana, Tehnični trakt, soba
3Z16, pri Mateji Duša, tel. 475-37-42, faks
475-37-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 2. 11. 2000 do
10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT z vključenim
DDV, po enodnevni predhodni najavi na te-
lefaksu in na podlagi dokazila o vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun pri
APP Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic
na številko 00-51-634-566, z oznako pred-
meta plačila (oznako razpisa) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki pri: za tehnični del: Miro
Turkovič, faks 475-37-40, za komercialni
del: Neva Lozej, faks 475-21-86.

5. (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,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 140/2000 – rezervni deli za
magnetoskope in kamere Betacam SP in
ostale aparature”. Na kuverti mora biti napi-
san polni naslov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi, 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogod-
be.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

9. 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 odškodni-
ne iz tega naslova.

10.
JZ RTV Slovenija

Ob-37653
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Slave Klavore, Štre-
kljeva 31, Maribor, 02/450-2000,
02/450-2001.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Slave
Klavore, Štrekljeva 31, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  živila in prehrambeni izdel-
ki po skupinah:

1. žita, mlevski izdelki,

2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki,

3. razno prehrambeno blago,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. zamrznjena in konzervirana hrana,
7. sveža zelenjava in sadje.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
16,200.000 SIT po skupinah:

1. 500.000 SIT,
2. 2,200.000 SIT,
3. 2,000.000 SIT,
4. 2,000.000 SIT,
5. 6,500.000 SIT,
6. 1,000.000 SIT,
7. 2,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Osnovna šola Slave Kla-
vore, Štrekljeva 31, Maribor, v tajništvu, pri
Majdi Kokol.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 16. 11. 2000, od
9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 10.000 SIT na račun naročnika, št.
51800-603-30185.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Slave Klavo-
re, Štrekljeva 31, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  22. 11. 2000 ob 9. uri na sedežu
naročnika.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

I/1. da proti ponudniku ni uveden ste-
čajni postopek, postopek prisilne poravna-
ve ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),
samostojni podjetniki predložijo potrdilo
davčnega urada oziroma pristojnega urada
upravne enote, da niso prenehali opravljati
dejavnosti,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje (izda sodišče, kjer je družba re-
gistrirana) in obratovalno dovoljenje po 4.
členu zakona o gospodarskih družbah
(odločba upravne enote), samostojni podjet-
niki predložijo priglasitev pri davčnem uradu
in obratovalno dovoljenje po 4. členu ZGD;

3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost (potrdilo sodišča);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom (potrdilo pristojne-
ga davčnega urada);

5. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe), samostoj-
ni podjetniki predložijo potrdilo banke o li-
kvidnosti in zadnjo bilanco stanja;
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6. da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj dva javna zavoda ali prora-
čunske porabnike in ima z njimi sklenjene
veljavne pogodbe;

7. da bo dostava fco šola;
8. da bo mesečno dostavljal cenike;
9. da bo na zahtevo naročnika poslal

vzorce blaga;
10. da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod;

11. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti v
skladu z določilom 4. člena navodila o vr-
stah finančnih zavarovanj, s katerimi ponu-
dniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obvez-
nosti v postopkih javnega naročanja.

Kot dokazila o usposobljenosti in sposo-
bnosti mora ponudnik predložiti dokazila iz
8., 11. in 12. člena navodil.

II. Merila za ocenjevanje ponudb:
1. ugodna končna cena,
2. kakovost,
3. reference,
4. fiksnost cen,
5. plačilni pogoji.

Morebitne druge informacije o naročilu:
izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97). S ponudniki, katerim bo naročnik priz-
nal sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo
o dobavah blaga pod pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko od-
dajo ponudbo za eno ali več skupin blaga
oziroma enega ali več artiklov iz posamezne
skupine. Ponudniki bodo s pisnim sklepom
do 2. 12. 2000 obveščeni o izbiri.

9., 10.
Osnovna šola Slave Klavore

Št. 183/2000 Ob-37726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 03/5441-133, faks
03/5485-701.

2. Kraj izvedbe del: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbe-
no-obrtniška in inštalacijska investicij-
ska dela na objektih SB Celje.

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

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

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost je 146,000.000 SIT oziroma
po delih:

– postaja za dezinfekcijo postelj: ca.
500 m2; orientacijska vrednost 38 mio SIT,

– bife v novem polikliničnem objektu; ca.
80 m2; orientacisjka vrednost 7 mio SIT;

– izgradnja sanitarij na polikliniki ob neu-
roloških ambulantah; ca. 48 m2: orientacij-
ska vrednost 9 mio SIT;

– adaptacija obstoječe menze v nadstro-
pju: ca. 270 m2: orientacijska vrednost 12
mio SIT;

– dokončanje ambulantnega dela v trak-
tu C1: ca. 600 m2 orientacijska vrednost
80 mio SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: predvideni
čas izvedbe je leto 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 22. 11. 2000
do 12. ure, in sicer od ponedeljka do petka
med 8. in 12. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu, št. 03/5485-701 in predlo-
žitvi dokazila o plačilu razpisne dokumenta-
cije.

(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 za priznanje sposobno-
sti: ponudbo je potrebno predložiti do 4.
12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti 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 4. 12. 2000 ob 10. uri.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– 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 dokumentacije.
10.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 4-2/00 Ob-37743
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Nova Gorica, No-
va Gorica, Gregorčičeva 16, tel. 05/33 94
100, telefaks 05/33 94 160.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Nova Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva
16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni izdelki po sku-
pinah (orientacijska vrednost):

1. sadje 3,000.000 SIT,
2. zelenjava in suhe stročnice

4,800.000 SIT,
3. kruh in pekarsko pecivo

3,300.000 SIT,
4. jajca 270.000 SIT,
5. zamrznjene ribe 540.000 SIT,
6. konzervirane ribe 670.000 SIT,
7. perutnina in perutninski izdelki

3,500.000 SIT,
8. sveže meso 7,000.000 SIT,
9. mesni izdelki 4,00.000 SIT,
10. mleko in mlečni izdelki

9,200.000 SIT,

11. zamrznjeni izdelki iz testa
600.000 SIT,

12. zamrznjena zelenjava 450.000 SIT,
13. testenine 460.000 SIT,
14. mlevski izdelki 350.000 SIT,
15. olja 650.000 SIT,
16. splošno prehrambeno blago

7,100.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

45,890.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev:

od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Dom upokojencev Nova
Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16, taj-
ništvo, tel. 05/33 94 164, med 8. in 13.
uro po enodnevni predhodni najavi po faksu
in priložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na ŽR  št. 52000-603-31390 pri Agenciji
za plačilni promet Nova Gorica ali na blagaj-
ni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  Dom upokojencev No-
va Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” z navedbo številke Uradnega lista RS,
razpisno skupino blaga in naslovom ponu-
dnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe:  javno odpiranje ponudb
bo 29. 11. 2000 ob 9. uri na naslovu na-
ročnika, Dom upokojencev Nova Gorica,
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, v klubu.

6.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  kupoprodajna
pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– kriteriji, določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:  na pisno zahtevo do 5 dni pred odpira-
njem ponudb.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bilo objave.

Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 43-14/00 Ob-37758
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kardiološki medicinski po-
trošni material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
93,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 11. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo Kardiolo-
ški medicinski potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 11. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirur-
ške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja zahtevane letne razpi-
sane količine artiklov, na katere se prijavlja;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 21 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina blaga;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za
opravljanje prometa z medicinskimi pripo-
močki, veljavno do konca leta 2001;

12. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

14. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavarova-
nja za izpolnitev obveznosti (bančna garan-
cija za resnost ponudbe in bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v
skladu z 10. členom zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) in 4. členom navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 43/00) ne zahtevajo.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 44-09/00 Ob-37761
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 11. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo Ortoped-
ske endoproteze.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 11. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 2000 ob 13. uri, 16. etaža Kirur-
ške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
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– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja zahtevane letne razpi-
sane količine artiklov, na katere se prijavlja;

7. da zagotavlja artikle po zahtevanih
tehničnih in kvalitetnih pogojih, opredelje-
nih v prilogi razpisne dokumentacije;

8. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija v primeru nabave novih en-
doprotez;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

11. da bo dostavljal predračune, in
sicer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do
10. 6. 2001;

12. da bo dobavni rok 2 dni ter da bo
po vsakem posameznem naročilu dobavlje-
na celotna količina blaga;

13. da bo na zahtevo naročnika, v
roku 14 dni, dostavil vzorce, oziroma, da
bo predložil izjavo vsaj ene bolnišnice v Slo-
veniji, da le-ta uporablja enake artikle in so
zadovoljni z njihovo kvaliteto;

14. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za
opravljanje prometa z medicinskimi pripo-
močki, veljavno do konca leta 2001;

15. da je artikel oziroma skupina arti-
klov registrirana pri Uradu RS za zdravila,
če to zakon o zdravilih in medicinskih pripo-
močkih predvideva oziroma izjavo, da bo
pridobil dovoljenje za uvoz neregistriranih
artiklov od pristojnih organov;

16. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle;

17. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

18. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla ozi-
roma kompleta, pri čemer mora biti artikel
kompatibilen kompletu.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavaro-
vanja za izpolnitev obveznosti (bančna ga-
rancija za resnost ponudbe in bančna ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti) v skladu z 10. členom zakona o
izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) in 4.
členom navodila o vrstah finančnih zava-
rovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo iz-
polnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00)
ne zahtevajo.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-37817
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, št. faksa: 03/5434-614. Po
pooblastilu zdravstvenih domov: Celje, La-
ško, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, dr. Jožeta
Potrate« Žalec, Brežice, Slovenske Konji-
ce, Šentjur, Vrhnika.

2. a) Kraj dobave: Celje, Laško, Sevni-
ca, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Brežice,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vrhnika.

 b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila, laboratorijski
material in diagnostična sredstva, sto-
matološki material in material za zo-
botehniko, drugi sanitetni material,
material za nego ran, razkužilni mate-
rial:

1. Zdravstveni dom Celje, Gregorči-
čeva 5, 3000 Celje:

A) zdravila – ocenjena vrednost:
35,000.000 SIT,

B) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 22,000.000 SIT,

C) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost:
40,000.000 SIT,

D) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost: 20,000.000 SIT,

E) rentgenski material – ocenjena
vrednost: 6,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
123,000.000 SIT.

2. Zdravstveni dom Laško, Kidričeva
ul. 5/b, 3270 Laško:

A) zdravila – ocenjena vrednost
6,000.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost 2,000.000
SIT,

C) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 5,000.000 SIT,

D) stomatološki material in material za
zobotehniko – ocenjena vrednost:
6,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
19,000.000 SIT.

3. Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, 8290 Sevnica:

B) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost:
5,500.000 SIT,

C) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 8,500.000 SIT,

D) stomatološki material – ocenjena
vrednost: 6,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
20,500.000 SIT.

4. Zdravstveni dom Šmarje p. J., Celj-
ska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah:

A) zdravila – ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost:
22,000.000 SIT,

C) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 9,000.000 SIT,

D) stomatološki material in material za
zobotehniko – ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
46,000.000 SIT.

5. Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec:

A) material za zobozdravstvo – oce-
njena vrednost: 9,500.000 SIT,

B) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 28,000.000 SIT,

C) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost:
3,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
40,500.000 SIT.

6. Zdravstveni dom Brežice, Černel-
čeva cesta 8, 8250 Brežice.

A) material za zobozdravstvo – oce-
njena vrednost: 6,500.000 SIT,

B) drugi sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material – ocenjena
vrednost: 10,000.000 SIT,

C) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT.

D) zdravila – ocenjena vrednost
3,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
25,000.000 SIT.

7. Zdravstveni dom Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Ko-
njice:

A) zdravila – ocenjena vrednost
5,000.000 SIT,

B) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva – ocenjena vrednost 5,000.000
SIT,

C) drugi sanitetni material (zavojni ši-
valni), material za nego ran in razkužilni ma-
terial – ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,

D) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost: 2,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
18,000,000 SIT.

8. Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Le-
ona Dobrotinška 5, 3230 Šentjur:

A) zdravila – ocenjena vrednost:
5,000.000 SIT,

B) laboratorijski material – ocenjena
vrednost: 4,500.000 SIT,

C) drugi sanitetni material (zavojni, ši-
valni), material za nego ran in razkužilni ma-
terial – ocenjena vrednost: 4,000.000 SIT,
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D) stomatološki material in zobote-
hnični material – ocenjena vrednost:
2,500.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
16,000.000 SIT.

9. Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, 1360 Vrhnika.

A) laboratorijski material – ocenjena
vrednost: 6,500.000 SIT,

B) sanitetni material – ocenjena vred-
nost: 8,000.000 SIT,

C) zobozdravstveni material – ocenje-
na vrednost: 3,500.000 SIT,

D) rentgenski material – ocenjena
vrednost: 1,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost skupaj:
19,000.000 SIT.

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, navedenih pod toč-
ko 2.b);

č) Ocenjena vrednost naročila: navede-
na pod točko 2.b);

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: nave-
deno pod točko 2.b);

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001;

4. a) Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 30. 10. 2000 do
20. 11. 2000, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.500 SIT, na žiro račun
št.: 50700-603-31892 (na položnico nave-
dite svojo davčno številko); v znesku je
upoštevan DDV.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 11. 2000 do 8. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje z označbo: »Ne
odpiraj« – javni razpis – za nabavo zdravil,
sanitetnega in zobozdravstvenega materiala
z navedbo številke objave javnega razpisa.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 11. 2000 ob 8. uri v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Celje, Gregorči-
čeva 5, I. nadstropje – levo, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja;

8. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:

a) izpolnjevanje pogojev usposobljenosti
po 1.–4. točki drugega odstavka 40. člena
ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe),

– potrdila DURS o opravljanju dejav-
nosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

b) finančna sposobnost, dokazana s pre-
dložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

c) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe). Oboje izda pristojna upravna
enota;

d) drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpis-

ne dokumentacije,
– izjavo, da lahko zagotovi vse (70%)

razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis, za vse Zdravstvene domove, razen
za zdravstveni dom Celje, ki zahteva za vse
skupine 30% letne količine blaga, pri labo-
ratorijskem materialu pa najmanj 10%,

– izjavo, da sprejema 60-dnevni pla-
čilni rok od dneva izstavitve računa in 0,05%
casa sconto, za vsak dan predčasnega pla-
čila,

– izpolnjen obrazec za reference (da
je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),

– izjavo, da sprejema 60-dnevni pla-
čilni rok,

– izjavo, da zagotavlja dostavo fco ZD
za katerega ponuja blago – razloženo,

– izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za čas trajanja pogodbe,

– izjavo, da zagotavlja odzivni čas en
delovni dan,

– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga izjavo, da ima organi-
zirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov
oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni
zavod,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti grupe,
posamezne skupine oziroma podskupine za
katero se javlja na razpis; če skupna ponu-
jena vrednost ponujenega blaga ne prese-
ga 25 MIO SIT pa bianco menico z menično
izjavo v višini 10% ponujene vrednosti,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval, ozi-
roma izjavo da bo predložil bianco menico z
menično izjavo (v višini 10%) za dobro iz-
vedbo posla, če pogodbena vrednost ne bo
presegala 25 MIO SIT,

– izjavo, da bo v primeru urgentnega
naročila dobavil zahtevano blago v roku 48
ur od časa naročila.

 Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s ponudnikom, ki bo izpolnjeval
vse izločitvene kriterije. Merilo za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika je cena in plačilni
pogoji (količinski popust). Pri ocenjevanju
ponudb ne bodo upoštevane preference za
domače ponudnike.

 Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 12. 2000.

10. Ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

11. Potencialni ponudniki lahko zahte-
vajo samo pisna pojasnila o razpisanih vr-
stah in količinah blaga od kontaktne osebe
naročnika.

Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije

Št. 200-1/2000-3 Ob-37824
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Franca Der-
ganca Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

2. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: zdravila skupine A, B, C in D
s podskupinami.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
580,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Splošna bolnišnica dr. Franca
Derganca Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, Lekarna.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + 1.900
(DDV) pri blagajni zavoda ali negotovinsko
na žiro račun naročnika, št.
52000-603-32020.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponedeljek, 4. 12.
2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr.
Franca Derganca Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajniš-
tvo uprave.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 4. 12. 2000 ob 11. uri, v medi-
cinski knjižnici zavoda (I. nadstropje osred-
nje stavbe bolnišnice).

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

10.
Splošna bolnišnica

dr. Franca Derganca Nova Gorica

Št. 1161 Ob-37840
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.
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2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.

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

A) pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva,
3. čistilna sredstva za dozatorje,
4. čistilna sredstva za čiščenje v ku-

hinji;
B) režijski material:
1. papirna konfekcija,
2. PVC in polietilenski program,
3. toaletne potrebščine,
4. ostali režijski material;
C) plin:
1. plin – mešanica propan in butan,
2. plin – propan;
D) kurilno olje ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– pralna in čistilna sredstva: 3,000.000

SIT,
– režijski material: 2,500.000 SIT,
– plin: 1,000.000 SIT,
– kurilno olje ekstra lahko: 10,000.000

SIT.
3. Predvideni čas dobave: 11 mesecev,

1. 2. 2001 – 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Socialno varstveni zavod
Dutovlje, skupina za javna naročila, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 29.
12. 2000, od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na žiro račun
št.: 51420-603-31920-05-00200 (potrdi-
lo o vplačilu z oznako sklica na številko
300200 je potrebno predložiti ob dvigu raz-
pisne dokumentacije).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 29.
12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2001 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamen-
skem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.

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)

– 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 sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva iz-
daje potrdila;

– ter ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Kristina Pavlič, tel.:
05/764-20-02, 05/764-01-14,
05/764-00-27, vsak delovni dan med 7.
in 14. uro.

10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Št. 1161 Ob-37841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.

2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.

(c) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zdravila, sanitetni, zoboz-
dravstveni in laboratorijski material:

1. reagensi, kemikalije, steklovina, va-
kuumski odvzem krvi,

2. ostali sanitetni material, zavojni ši-
valni,

3. material za nego ran,
4. razkužila,
5. zdravila,
6. stomatološki material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 11 mesecev,
1. 2. 2001 – 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, skupina za javna naročila, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 29.
12. 2000, od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na žiro račun
št.: 51420-603-31920-05-460004 (potr-
dilo o vplačilu z oznako sklica na številko
460004 je potrebno predložiti ob dvigu raz-
pisne dokumentacije).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 29. 12.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2001 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamen-
skem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva iz-
daje potrdila;

– ter ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Kristina Pavlič, tel.:
05/764-20-02, 05/764-01-14,
05/764-00-27, vsak delovni dan med 7.
in 14. uro.

10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Št. 1161 Ob-37842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.

2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perut-

ninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. olja in maščobni proizvodi,
7. moke, zdrobi, testenine,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in

slaščičarski izdelki,
9. zelenjava sveža,
10. zelenjava in sadje zmrznjeno,
11. sadje sveže,
12. splošno prehrambno blago.

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

3. Predvideni čas dobave: 11 mesecev,
1. 2. 2001 – 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, skupina za javna naročila, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 29.
12. 2000, od 7. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, na žiro račun
št.: 51420-603-31920-05-300100 (potr-
dilo o vplačilu z oznako sklica na številko
300100 je potrebno predložiti ob dvigu raz-
pisne dokumentacije).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 29.
12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2001 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamen-
skem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek;
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– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva iz-
daje potrdila;

– ter ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: kontaktna oseba: Kristina Pavlič, tel.:
05/764-20-02, 05/764-01-14,
05/764-00-27, vsak delovni dan med 7. in
14. uro.

10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Št. 53/00 Ob-37846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6. skupina: splošno kovinski inštala-

cijski material – vrednost: 7,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000,
(Vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – s
pripisom za razpisno dokumentacijo Materi-
al za popravila in vzdrževanje.

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 Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 11. 2000, ob 8. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna pre-
davalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni (na dan določen za odpiranje po-
nudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga iz razpisa na katerega se prijav-
lja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo tromesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponovljen razpis.

Postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo osnovne po-
datke o javnem razpisu od Skupine za javna
naročila (tel. 02/321-25-66).

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51/00 Ob-37849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– 5. skupina: ribe in mehkužci

5,400.000 SIT,
– 12. skupina: zelenjava in sadje zmrz-

njeno 6,800.000 SIT,
Skupaj: 12,200.000 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 dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – s
pripisom za razpisno dokumentacijo za javni
razpis živila in material za prehrano.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 11. 2000, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna pre-
davalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami ), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za odpira-
nje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana izdana pravnomoč-
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na sodna odločba, ki kaže na njegovo nes-
trokovnost, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni (na dan določen za odpiranje po-
nudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin iz razpisa na katerega se prijavlja ali
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan;

10. da zagotavlja dnevno dostavo bla-
ga ob delavnikih;

11. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujena živila;

12. da ponudnik zagotavlja transport, ki
bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo;

13. da bo štirimesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

14. da ponudnik sprejema vse dodat-
ne zahteve naročnika glede pogojev kvalite-
te izdelkov in ostale zahteve (glej prilogo:
Dodatne zahteve naročnika glede pogojev
kakovosti izdelkov in ostale zahteve).

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponovljen razpis.

Postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. 02/321-25-66).

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 60-62 z dne
7. 7. 2000, Ob-31686.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 57/00 Ob-37852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. kurilno olje srednje-mazut,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. skupina: kurilno olje srednje-mazut

129,000.000 SIT,
2. skupina: olje gospodinjsko ekstra

lahko 10,000.000 SIT,
kurilno olje skupaj: 139,000.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko, na
žiro račun št.: 51800-603-33486 – s pripi-
som za razpisno dokumentacijo kurilno olje.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 11. 2000, ob 8. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice - Mala konferenčna pre-
davalnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oziroma ponudnik, ki ni vpisan v
sodni register mora predložiti potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
odpiranje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni

register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in koli-

čin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo tromesečno dostavljal pre-
dračune blaga;

12. da ponudnik mora nuditi srednje
kurilno olje-mazut z vsebnostjo SO

2
 največ

do 1%;
13. da ima garancijo za resnost po-

nudbe v višini:
– 1,000.000, SIT, če se prijavlja na

skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 25,000.000 SIT, veljav-
no do 31. 12. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
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godbenih obveznosti v višini 10 % pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ponovljen razpis.

Postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Ponudniki lahko zahtevajo osnovne po-
datke o javnem razpisu od Skupine za javna
naročila (tel. 02/321-25-66).

10.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-37847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
02/311-533.

2. (a) Vrsta storitve in opis: gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela:

1. slikopleskarstvo.
3. Ocenjena vrednost naročila:
1. slikopleskarstvo: 25,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
4. Predviden čas izvedbe naročila: 12

mesecev, od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 2000,
(Vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo za javni razpis gradbena,
obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 20. 11.
2000, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, (Zgradba
oskrbe in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 11. 2000, ob 8. uri, 16. etaža

Kirurške stolpnice-Mala konferenčna pre-
davalnica.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo morajo
izpolnjevati ponudniki za priznanje sposo-
bnosti (40. člen ZJN):

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije oz. 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);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register mora predložiti dovoljenje davčne-
ga urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni (na dan dolo-
čen za odpiranje ponudb);

3. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni bila izdana pravnomočna so-
dna odločba, ki kaže na njegovo nestrokov-
nost, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
(na dan določen za odpiranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni, (na dan določen za
odpiranje ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, (na dan določen za od-
piranje ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od polovice razpisane vrednosti sku-
pine oziroma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od polovice razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od polovice razpisane
vrednosti skupine oz. skupin na katere se
prijavlja;

6. da ponudnik zagotavlja 100% raz-
pisanih vrst storitev iz skupine oz. skupin na
katere se prijavlja;

7. da je ponudnik v zadnjih treh letih
najmanj eno leto pogodbeno izvajal razpisa-
ne storitve za vsaj en javni zavod;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

9. da bo ponudnik na zahtevo naroč-
nika predložil predračun;

10. da ima redno zaposlene delavce,
ki bodo opravljali razpisane storitve (ponu-
dnik storitev s podizvajalci ali kooperanti);

11. da ima redno zaposlenega tehno-
loga in vsaj 10 operativnih delavcev (velja
za skupino slikopleskarstvo).

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponovljen razpis.

Postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: najnižja končna vrednost predraču-
na.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah od skupine
za javna naročila (telefon 02/321-25-66).

11. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list Republike Slovenije,
št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31687.

Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Ob-37670
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
člena pravil postopkov Evropske unije za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Planinska
zveza Slovenije

2. javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za čistilne

naprave v planinskih kočah,
ki jo financira Evropska skupnost iz sred-

stev Phare, v okviru Prekomejnega sodelo-
vanja med Slovenijo in Avstrijo 1998, pro-
jekt št. SL–9807.03.01.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare, ki dobavljajo blago z izvo-
rom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme za

Planinsko zvezo Slovenije, Ljubljana, Dvor-
žakova 9. Oprema je namenjena za čistilne
naprave v planinskih kočah.

Dostava in instalacija opreme v enem
sklopu obsega:

– sklop 1: čistilne naprave za tri planin-
ske koče

Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo
za razpisano opremo le v celoti. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
skrajnega roka prispetja ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 250
dni po podpisu pogodbe na naslednjih loka-
cijah:

– Planinski dom na Kališču (Planinsko
društvo Kranj),
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– Koča na Loki pod Raduho (Planinsko
društvo Luče),

– Dom na Peci ( Planinsko društvo Meži-
ca).

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. povabilu in navodilom ponudnikom
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 Phare sku-
paj 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
naslovu: Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, tel.
+386-1-4775 329, faks +386-1-4264
162, kontaktna oseba: Ljiljana Smiljić.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti priporočeno na zgoraj omenjeni na-
slov najkasneje v roku 21 dni od dneva
objave tega obvestila.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 27. novembra 2000
do 9. ure po lokalnem času, na naslov:
Vodnogospodarski Inštitut, d.o.o., Hajdriho-
va 28c, 1115 Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
‘’Invitation to tender No. 2 for the Supply of
Equipment for the Project Waste Water Tre-
atment Plants in Mountain Huts, SL –
9807.03.01' in ‘’Not to be opened before
the tender openning session’’ in ‘’Ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb’’.

Odpiranje ponudb bo javno 27. novem-
bra 2000 ob 10. uri po lokalnem času, na
istem naslovu. Odpiranja ponudb se lahko
udeleži le en predstavnik ponudnika s pi-
smenim pooblastilom.

Planinska zveza Slovenije

Ob-37673
Following the Decree on ratification of

the Framework Agreement between the Go-
verment of the Republic of Slovenia and the
European Community Commission on Im-
plementation of Measures related to Finaci-
al, technical and other Forms of Co-operati-
on (OG RS 17/93) and refering to Law on
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of Article 55 (OG RS 24/97) and to Rules
and Regulations for procurement of public
tenders, Articles 117. and 118., the Alpine
Association of Slovenia issues

Invitation to Public Tender No. 2
for Supply of Equipment for Waste

Water Treatment Plants in Mountain
Huts

which will be financed by the European
Commission from Phare funds in the frame-
work CBC Slovenia – Austria 1998, project
No. SL – 9807.03.01.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the Pha-
re Programme beneficiary countries, who
offer to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment for Waste
Water Treatment Plants in Mountain Huts.

The following supplies must be delive-
red and installed:

– lot 1: Waste Water Treatment Plants
for 3 mountain huts.

Any Tenderer may tender for all the
equipment. The supplies tendered must ful-
ly conform with the descriptions set out in
the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 60 days as from the final date for
submission of tenders.

The supplies must be delivered within
250 days after the contract is signed to the
locations as defined:

– Planinski dom na Kališču (Planinsko
društvo Kranj),

– Koča na Loki pod Raduho (Planinsko
društvo Luče),

– Dom na Peci (Planinsko društvo Meži-
ca).

2. Procedure and Conditions of Con-
tract

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Invitation and Instructions to Ten-

derers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

Financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).

This documents constitute the complete
Tender Dossier and may be obtained free
of charge by written request at the following
address: Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana, phone:
+386-1-4775 329, fax: +386-1-4264 162,
Contact person: Mrs. Ljiljana Smiljić.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registred mail at the
above mentioned address in 21 days after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette at the latest.

4. Submission of Tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 27th November
2000, at 9:00 local time at: Vodnogospo-
darski Inštitut, d.o.o., Hajdrihova 28c, 1015
Ljubljana.

The envelope has to be clearly marked:
‘’Invitation to tender No. 2 for the Supply of
Equipment for the Project Waste Water Tre-
atment Plants in Mountain Huts, SL –
9807.03.01" and ‘’Not to be opened befo-
re the tender openning session’’ and ‘’Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb’’.

The tenders will be opened in public
session on 27th November 2000, at 10:00
local time at the same address. Only one
Tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

The Alpine Association of Slovenia

Št. 371/00 Ob-37663
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za

okrepitev kontrole kakovosti živil
Nabavo opreme financira Evropska sku-

pnost iz sredstev Phare v okviru Nacional-
nega programa za Slovenijo 1999, projekt
št. SL-9905.01/I.02.2.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evro-
pi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh dr-
žav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 3

sklopih:
– sklop 1: visoko tlačni tekočinski kro-

matografi,
– sklop 2: plinski kromatograf,
– sklop 3: plinski kromatograf / masni

spektrometer.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis le v

celoti za vse sklope. Ponudba mora popol-
noma ustrezati opisu v tehničnih specifika-
cijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti v roku
3 mesecev po podpisu pogodbe za vse
sklope na naslednje naslove:

– sklop 1 – Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, Ljubljana,

– sklop 2 – Inštitut za hmeljarstvo in pi-
vovarstvo, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec,

– sklop 3 – Veterinarski Inštitut Nova Go-
rica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje Priročnik za decentralizira-
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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 angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predraču-

na;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi Phare,
skupaj z osnutkom pogodbe, so priloženi le
v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Dunajska 56–58, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks + 386 1 478 91
55, kontaktna oseba Mojca Mehikić.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti priporočeno na zgoraj omenjeni na-
slov najkasneje 4 tedne po objavi tega ob-
vestila v Uradnem listu RS.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativ-

ni sestanek dne 24. novembra 2000 ob
12. uri po lokalnem času na istem naslovu.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 11. decembra 2000
do 10. ure po lokalnem času na naslov,
naveden v 3. točki.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Strengthening of Food Qual-
ity Control” and “Not to be opened before
the opening session” in “Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«.

Odpiranje ponudb bo javno dne 11. de-
cembra 2000 ob 11. uri po lokalnem času
na istem naslovu. Odpiranja ponudb se lah-
ko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 371/00 Ob-37665
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of the Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slo-
venia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
17/93) and referring to Law on Public Pro-
curement, section 9, paragraph 1 of Article
55 (OG RS 24/97) and according to the
Articles 117 and 118 of the European Uni-
on Regulations and Procedures of Public
Tender Performed, the Republic of Slove-
nia, the Ministry of Agriculture, Forestry and
Food issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

Strengthening of Food Quality Control
Supply of equipment is financed by the

European Commission in the framework of
the project National Programme for Slove-
nia 1999, project No. SL-9905.01/I.02.2.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the Pha-
re programme beneficiary countries from
Central and Eastern Europe, who offer to
supply goods originating from those coun-
tries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment in 3 Lots.
The following must be delivered and in-

stalled:
– lot 1: High pressure liquid chromato-

graph,
– lot 2: Gas chromatograph,
– lot 3: Gas chromatograph / Mass

spectrometer.
Any Tenderer may tender for all Lots

only. The supplies tendered must fully con-
form with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

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 3
months after the contract is signed for all
lots to the following addresses:

– lot 1 – Veterinary faculty, Gerbičeva
60, Ljubljana,

– lot 2 – Institute for Hops and Brewery,
Cesta Žalskega tabora 2, Žalec,

– lot 3 – Agricultural Veterinary Institute
Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Go-
rica.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts
3. Technical Specifications
4. Schedule of Prices
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).

These documents constitute the com-
plete Tender Dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Ministry of Agriculture, For-
estry and Food, Dunajska 56–58, 1000
Ljubljana, Slovenia, fax: + 386 1 478 91
55, Contact person: Ms. Mojca Mehikić.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at the latest four

weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette.

4. Clarification meeting:
A clarification meeting for all lots will be

held on 24th November 2000 at 12:00 lo-
cal time at the same address.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at the latest on 11th December 2000,
at 10:00 a.m. local time to the address
mentioned in point 3.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for “Strengthening of Food Qual-
ity Control” and “Not to be opened before
the opening session” and »Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb«.

The tenders will be opened in public
session on 11th December 2000, at 11:00
a.m. local time at the same address. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the ope-
ning session.

The Republic of Slovenia
The Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Ob-37746
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropske skupnosti o uresniče-
vanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) ter 117. in 118. člena
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro dobavitelja za dobavo osnih

tehtnic za tovornjake s skupno
obremenitvijo do 50 ton

Nabavo opreme, ki je namenjena Mini-
strstvu za finance, Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, financira Evropska skupnost iz
sredstev Phare v okviru Nacionalnega pro-
grama za Slovenijo, projekt št.
SL-9803.01.07

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz držav, prejemnic sred-
stev programa Phare v Centralni in Vzhodni
Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh
držav.

1. Predmet razpisa
Dobava in instalacija opreme v 1 sklopu

za Carinsko upravo Republike Slovenije ob-
sega:

– sklop 1: osne tehtnice za tovornjake s
skupno obremenitvijo do 50 ton.

Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo
za razpisano opremo v celoti. Ponujena
oprema mora popolnoma ustrezati opisu, ki
je naveden v tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudbe.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 6.
mesecev po podpisu pogodbe na lokacije,
ki jih bo opredelil:

– Carinski urad Ljubljana, Šmartinska
152a, 1000 Ljubljana,

– Carinski urad Maribor, Tržaška 49,
2000 Maribor,
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– Carinski urad Murska Sobota, Nem-
čavci 1d, 9000 Murska Sobota,

– Carinski urad Sežana, Partizanska 81,
6210 Sežana.

Instalacija tehtnic (gradbena in konstruk-
cijska dela) se bo izvajala po pridobitvi vseh
potrebnih gradbenih del za vse lokacije.

2.Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše, niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3.Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be 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 iz Phare sredstev
skupaj z osnutkom pogodbe, so priloženi le
v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno raz-
pisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na na-
slednjem naslovu: Carinska uprava Republi-
ke Slovenije, Generalni carinski urad Šmar-
tinska 55, 1523 Ljubljana, kontaktna oseba:
Barbara Gašperlin faks +386/1/478-39-00,
tel. +386/1/478-38-00 .

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za pridobitev razpisne dokumentacije
morajo prispeti na zgornji naslov s priporo-
čeno pošto najkasneje štiri tedne po objavi
tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do 8. decembra 2000, do 9.
ure po lokalnem času na naslov:  Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni ca-
rinski urad Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of the
Axle Balances for Lorries and Loads up to
50 tons” in “Not to be opened before the
opening session” in “Ne odpiraj pred ura-
dnim odpiranjem ponudb”.

Odpiranje ponudb bo javno 8. decem-
bra 2000, ob 10. uri po lokalnem času na
istem naslovu.

Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik vsakega ponudnika, ki se mora
izkazati s pisnim pooblastilom.
Ministrstvo za finance, Carinska uprava

Republike Slovenije

Ob-37749
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of the Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and the European Commission on im-
plementation of mesures on financial, tech-
nical and other forms of co-operation (OG
RS 17/93) and refering to Law on Public

Procurement, section 9, paragraph 1 of Ar-
ticle 55 (OG RS 24/97) and according to
the Articles 117 and 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed, the Ministry of fi-
nance, Customs administration of the Re-
public of Slovenia issues

Invitation to Tender
for Supply of the Axle Balances for

Lorries and Loads up to 50 tons
Supply of equipment for the Ministry of

finance, Customs Administration of the Re-
public of Slovenia is financed by the Euro-
pean Commission from Phare funds in the
framework of the National Programme for
Slovenia, project No. SL- 9803.01.07.

Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union or the benefici-
ary countries of the Phare programme from
Central and Eastern Europe who offer to sup-
ply goods originating from those countries.

1. Subject to tender
The Supply and installation of the equip-

ment in 1 (one) lot includes:
– lot 1: Axle Balances for Lorries and

Loads up to 50 tons.
Any Tenderer may tender for all the

equipment. The supplies tendered must ful-
ly conform with the description set out in
the Technical Specifications.

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 6
months after the contract is signed to the
locations as defined by:

– Carinski urad Ljubljana, Šmartinska
152a, 1000 Ljubljana,

– Carinski urad Maribor, Tržaška 49,
2000 Maribor,

– Carinski urad Murska Sobota,
Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota,

– Carinski urad Sežana, Partizanska 81,
6210 Sežana.

Installation of the balance (building and
construction works) will be allowed after ac-
quiring the necessary building permits for
all locations.

2. Procedure and Conditions of Con-
tract

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest 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. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts;
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts;
3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

financed from Phare Funds and Contract
Form are attached for information only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartin-
ska 55, 1523 Ljubljana

Contact person: Barbara Gašperlin,
faks +386/1/478-39-00, tel.
+386/1/478-38-00.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registred mail at the
above mentioned address at the latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest on 8th December 2000,
at 9 a.m. local time at: Carinska uprava
Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of the
Axle Balances for Lorries and Loads up to
50 tons “ and “Not to be opened before the
opening session” and “Ne odpiraj pred urad-
nim odpiranjem ponudb”.

The tenders will be opened in public
session on 8th December 2000, at 10 a.m.
local time at the same address.

Only one Tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the oppening session.

The Ministry of Finance, Customs
Administration of the Republic of

Slovenia

Št. 65/2000 Ob-37932
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in 5.
člena pravilnika o financiranju in sofinanci-
ranju mednarodnega znanstvenega in te-
hnološkega sodelovanja (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99) ter na podlagi
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Češke Republike o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju, objavljen v Ur. l.
RS, št. 31/96, MP-št. 8/96, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-češkega

znanstvenega sodelovanja v letih 2001
in 2002

1. Naziv in sedež proračunskega upora-
bnika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.

Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
čeških raziskovalcev, ki izvajajo skupne ra-
ziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1 - 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače

pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, do-
ločene z zakonom o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnikom o financi-
ranju in sofinanciranju mednarodnega znan-
stvenega in tehnološkega sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99),
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– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.

4. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih

okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa je
12,000.000 SIT.

6. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je marec 2001.

8. Vloga na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in češkem no-

silcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in čeških ra-

ziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in če-

škega nosilca projekta ter sodelujočih razi-
skovalcev z najpomembnejšimi publikacija-
mi, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta,
– podpise opremljene z žigom obeh no-

silcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z

oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-češkega znanstvenega so-
delovanja 2001-2002”, morajo vlagatelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah in z oznako vlaga-
telja na naslov: Matjaž Koprol, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

10. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ne
glede na način prenosa pošiljke do vključno
29. decembra 2000 do 15. ure.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg Osvo-
bodilne fronte 13, Ljubljana, dne 8. januarja
2001 ob 10. uri.

12. Vloge bo odprla komisija za odpira-
nje vlog. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnava-
la in bodo zavržene. Izbor projektov bo opra-
vil skupni slovensko-češki odbor. O izbiri
bodo prijavitelji obveščeni po 3. zasedanju
slovensko-češkega skupnega odbora, pred-
vidoma do marca 2001.

13. Razpisno dokumentacijo lahko pri-
javitelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro v prostorih Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v
tajništvu, soba 418, tel. 478-4600.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 465-02-7/2000 Ob-37742
Na podlagi 1. in 3. odstavka 47. člena

zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne obči-
ne Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99) in

odloka o ureditvenem načrtu za obrtno indus-
trijsko cono Livada (Uradni list RS, št. 70/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnih zemljišč, in sicer:

1. parc. št. 578/25, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

2. parc. št. 578/26, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

3. parc. št. 578/27, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

4. parc. št. 578/28, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

5. parc. št. 578/29, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

6. parc. št. 578/30, poslovna stavba v
izmeri 414 m2,

7. parc. št. 578/34, poslovna stavba v
izmeri 828 m2, in sicer neprodani del v izme-
ri 414 m2,

8. parc. št. 578/35, poslovna stavba v
izmeri 828 m2,

9. parc. št. 578/36, poslovna stavba v
izmeri 828 m2, vse k.o. Bršljin,

10. in del zemljišča parc. št. 578/3,
dvorišče v izmeri 29.535 m2, k.o. Bršljin, v
skladu z določili odloka o ureditvenem na-
črtu za obrtno industrijsko cono Livada (v
nadaljevanju: ureditveni načrt Livada), na-
vedenimi pod točko II/8.5.: Tehnični po-
goji za zakoličevanje objektov in parcel,
predvidena velikost parcel in grafično pri-
logo pod točko V/9.: Situacija parcelacije
in zakoličba in V/10.: Načrt gradbenih par-
cel in funkcionalna zemljišča, z določenimi
korekcijami.

1. Predmet prodaje
Predmet javnega razpisa so objekti, po-

vršina zemljišča pod objekti in pripadajoči
deli zemljišča parc.št. 578/3, k.o. Bršljin,
po naslednji tabeli:

Oznaka objekta Parc. št. Površina objekta Površina Pripadajoči del zemlj.
(m2) parcele (m2) parc. št. 578/3 (m2)

6 578/36 828 2003,00 1175,00
7 578/35 828 2674,00 0,00
7/1 517,50 1671,25 1153,75
7/2 310,50 1002,75 692,25
8-preostala 1/2 578/34 414 1234,00 820,00
9,10 578/25,578/26 414 + 414 2350,00 1522,00
11 578/27 414 1188,00 774,00
12,13 578/28,578/29 414 + 414 2433,00 1605,00
Mostna tehtnica 578/3-del 0 781,00 781,00
14 578/30 414 1208,00 794,00

Kopija katastrskega načrta in načrt grad-
benih parcel s funkcionalnimi zemljišči sta
priloga k razpisu in sta na vpogled na Sekre-
tariatu za okolje, prostor in komunalne zade-
ve Mestne občine Novo mesto (v nadaljeva-
nju: MONM) , Novi trg 6/III, Novo mesto.

2. Vrednost nepremičnin
Vrednost objektov, navedenih pod zapo-

redno št. 1 do 9, znaša 8.910 SIT/m2.
Vrednost zemljišč, navedenih pod zapo-

redno št. 1 do 10, znaša 4.396,40 SIT/m2.
Navedene vrednosti zemljišč in objektov

veljajo na dan 30. 9. 2000 in se na dan
plačila revalorizirajo z indeksom rasti cen na
drobno po podatkih Statističnega urada Re-
publike Slovenije.

V ceni nepremičnin je vključena vrednost
objektov, komunalne opreme in zunanje ure-
ditve ob prevzemu objekta v podnajem, brez
upoštevanja kakršnihkoli kasnejših vlaganj.

Nepremičnine bodo naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

3. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki imajo z MONM sklenjeno
pogodbo o podnajemu poslovnih prosto-
rov, na podlagi katere lahko uveljavljajo
predkupno pravico, pod naslednjimi pogoji:

– imajo poravnane finančne obveznosti
po sklenjeni pogodbi o podnajemu poslov-
nega prostora, ki zajemajo osnovni dolg s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi in v zvezi
s tem k prijavi na razpis predložijo pisno
izjavo Sekretariata za finance MONM,

– da na žiro račun MONM št.
52100-630-40115 nakažejo varščino v vi-
šini 10% vrednosti nepremičnin, razvidne iz
priloge 1 in fotokopijo dokazila o plačilu
priložijo k prijavi na razpis,

– da k prijavi na razpis priložijo podpisa-
no »izjavo o sprejemanju vseh pogojev, na-
vedenih v javnem razpisu«.

Na razpis se poleg podnajemnikov s
predkupno pravico lahko izjemoma javijo
pravne oziroma fizične osebe, ki so objekt
uporabljale na podlagi pisnega soglasja
MONM, v kolikor poleg pogojev, navedenih
pod tretjo in četrto alineo:

– poravnajo dolg podnajemnika do
MONM iz naslova najemnin in zamudnih
obresti in v zvezi s tem predložijo pisno
izjavo Sekretariata za finance MONM in

– predložijo izjavo podnajemnika, da ne
bo uveljavljal predkupne pravice.

Vsak ponudnik mora v vlogi navesti št.
objekta, parc. št zemljišča, na katerem se
objekt nahaja in površino pripadajočega
zemljišča parc. št. 578/3, k.o. Bršljin. Zem-
ljišče za mostno tehtnico je predvideno za
podnajemnika objektov št. 12 in 13.

Pripadajoči del zemljišča parc. št.
578/3, k.o. Bršljin, ki bo predmet prodaj-
ne pogodbe, temelji na oceni iz ureditve-
nega načrta Livada, zato bo končna površi-
na znana po naknadno izvedeni parcelaciji
po zaključeni izgradnji infrastrukturnega
omrežja. Razlika med ocenjeno in končno
površino pripadajočega zemljišča bo pred-
met dodatka k osnovni pogodbi. Revalori-
zirana vrednost zemljišča se bo določila z
upoštevanjem indeksa rasti cen na drobno
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po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije.

Stroški parcelacije bremenijo kupca.
Vsak ponudnik mora pred iztekom roka

za prijavo plačati varščino, ki se v primeru
sklenitve pogodbe upošteva kot plačilo de-
la kupnine.

V primeru, da je ponudnik izpolnil pogo-
je za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe
pa v roku 7 dni po pozivu ne bo podpisal, se
varščina ne vrača.

Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev, bo
varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh po
zaključenem postopku javnega razpisa.

Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpi-
sek iz sodnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave Republike Slove-
nije, fizične osebe pa potrdilo o državljan-
stvu Republike Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti tudi nasled-
nje podatke: EMŠO, davčno številko, ma-
tično številko, št. žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.

Kupec bo dolžan celotno kupnino porav-
nati v 8 dneh po podpisu pogodbe pred no-
tarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina po-
godbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo
poravnal kupnine v navedenem roku, pogod-
ba razveljavljena, varščina bo zapadla v korist
občine. V tem primeru bo podnajemnik izgubil
predkupno pravico, hkrati pa bo izpolnjen tudi
pogoj za odpoved podnajemne pogodbe.

S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tu-
di naslednje obveznosti:

– nositi stroške izvlečka iz ureditvenega
načrta za objekt in njegove priključke na
predvideno infrastrukturno omrežje v skla-
du z določili ureditvenega načrta,

– pridobljena soglasja k odtujitvi nepre-
mičnin s strani občinskih svetov vseh novo
nastalih občin na območju nekdanje Obči-
ne Novo mesto oziroma po sklenitvi dogo-
vorov o ureditvi medsebojnih premoženj-
sko-pravnih razmerjih med MONM in vse-
mi novo nastalimi občinami na območju
nekdanje Občine Novo mesto.

Če podnajemnik, ki ima v skladu s po-
godbo o podnajemu predkupno pravico, ne
bo oddal prijave na javni razpis ali pa bo
njegova prijava nepopolna, se šteje, da se
odpoveduje predkupni pravici, s tem pa bo
izpolnjen tudi pogoj za odpoved podnajem-
ne pogodbe.

Rok za prijavo je vključno 15 dan po
objavi tega javnega razpisa.

Prijave morajo biti oddane v pisni obliki
v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne od-
piraj! Javni razpis – UN Livada” in poslane
ali osebno vročene na naslov: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

Izbrani udeleženec javnega razpisa mo-
ra najkasneje v 7 dneh po prejemu obvesti-
la skleniti pogodbo z MONM, v nasprotnem
primeru se šteje, da je izgubil predkupno
pravico.

Postopek javnega razpisa se bo vodil na
podlagi pravilnika o prodaji, oddaji v zakup
(najem), oddaji za gradnjo in menjavi stav-
bnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 58/99).

Vsa dokumentacija in informacije so in-
teresentom na razpolago na Sekretariatu
za okolje, prostor in komunalne zadeve, v
tretjem nadstropju občinske stavbe na No-
vem trgu 6, v Novem mestu, soba št. 87.

Mestna občina Novo mesto

– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnič-
no dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče in objekt s priključki
na komunalne naprave in zunanjo ureditev v
skladu z izvlečkom iz ureditvenega načrta in
lokacijskim dovoljenjem,

– plačati spremembo namembnosti zem-
ljišča,

– nositi stroške parcelacije,
– plačati elektroenergetski prispevek v

odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organi-

zacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke
na obstoječe ali nove komunalne naprave
in objekte v skladu s pogoji soglasodajal-
cev,

– zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo in
izgradnjo skupnega infrastrukturnega omre-
žja v skladu z ureditvenim načrtom Livada
preko pristojnih podjetij oziroma občine in s
tem namenom skleniti ustrezne pogodbe ali
plačati komunalni prispevek na podlagi pro-
grama komunalnega opremljanja,

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve

v skladu s predpisi.
Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo bo

predlagala MONM, ko bodo izpolnjeni na-
slednji pogoji:

– izvedena dokončna parcelacija zem-
ljišč po izgradnji infrastrukturnega omrežja
in poračunana razlika v ceni na podlagi skle-
njenega aneksa k osnovni pogodbi,

– poravnane obveznosti kupca do
MONM iz naslova plačila komunalnega pri-
spevka,

PRILOGA 1

Objekt Parc. št. Površina Vrednost Vrednost Skupaj Varščina
zemljišča (m2) objekta (SIT) zemljišča (SIT) (SIT) (SIT)

6 578/36 2003,00 7,377.480,00 8,805.989,20 16,183.469,20 1,618.347
7-1.del 578/35 1671,25 4,610.925,00 7,347.483,50 11,958.408,50 1,195.841
7-2.del 578/35 1002,75 2,766.555,00 4,408.490,10 7,175.045,10 717.505
8- polovica 578/34 1234,00 3,688.740,00 5,425.157,60 9,113.897,60 911.390
9, 10 578/25, 2350,00 7,377.480,00 10,331.540,00 17,709.020,00 1,770.902

578/26
11 578/27 1188,00 3,688.740,00 5,222.923,20 8,911.663,20 891.166
12, 13 578/28, 2433,00 7,377.480,00 10,696.441,20 18,073.921,20 1,807.392

578/29
mostna tehtnica 578/3-del 781,00 0,00 3,433.588,40 3,433.588,40 343.359
14 578/30 1208,00 3,688.740,00 5,310.851,20 8,999.591,20 899.959

Ob-37654
Na podlagi pravilnika o postopku za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota

javni razpis
za sofinanciranje projektov in

programov na področjih:
A) socialnega varstva in

B) zdravstvenega varstva.

1. Predmet razpisa so: programi nevla-
dnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavo-

dov, ki delujejo na področju socialnega var-
stva in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in or-

ganizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje pro-
stega časa otrok in mladostnikov ter invali-
dnih otrok med poletnimi počitnicami,

– organiziranje prostovoljnega dela z mla-
dimi in preventivni programi za delo z mladimi,

– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in staro-
stnih skupin zaradi revščine,

– programi za nenasilno vedenje za sto-
rilce nasilnih dejanj,

– programi za svetovanje, pomoč in re-
habilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,

– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in dru-
gim osebam v osebnih stiskah,

– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alko-
hola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,

– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
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ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbu-
jajo širjenje prostovoljnega dela starih sa-
mih ter prostovoljnega dela za stare.

Pod B)
– programi društev in organizacij, ki de-

lujejo v javnem interesu na področju zdrav-
stvenega varstva,

– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,

– programi za promocijo zdravja v Me-
stni občini Murska Sobota,

– programi za vzgojo otrok in mladostni-
kov za zdrav način življenja,

– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdra-
vja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,

– programi svetovanja, pomoči in rehabi-
litacije različnim kroničnim bolnikom in upo-
rabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis.

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prija-
vijo program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdrav-

stveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejav-
nosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih pro-
gramov,

– dobrodelne organizacije kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in profitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne in zdravstvene potrebe svojih članom,

– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo pose-
bne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invali-
dnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo ob-
činske programe na področju socialne in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje
kvalitete življenja za občane MO Murska So-
bota.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje MO Murska Sobota oziroma njene
občane.

3. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe po-

dročji za leto 2001 je 13,200.000 SIT, in
sicer:

– za področje A 10,600.000 SIT,
– za področje B 2,600.000 SIT.
4. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov (udeležen-

cev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumenta-

cije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec

2001 z vsemi zahtevanimi podatki,

– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so re-
gistrirani za opravljanje socialno varstvenih
storitev – namesto odločbe ali sklepa o
registraciji se lahko predloži odločba o sta-
tusu društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega in zdravstvenega var-
stva.

– kopija zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet (ne velja za javne zavode, katerih
ustanovitelj je MO Murska Sobota in za izva-
jalce programov, ki so zaključni račun že
predložili k poročilu o izvajanju programa za
preteklo leto.

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2001 morajo

biti porabljena v letu 2001.
7. Rok za predložitev ponudb in način

predložitve ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo oddati iz-

ključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 27. 11. 2000, na naslov Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisanem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Mestne občine Murska Sobota).

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti poslan
v zaprti kuverti in označen z »Ne odpiraj –
ponudbe za razpis« in s pripisom »za podro-
čje A« oziroma »za področje B«, odvisno od
tega za katero razpisno področje ponudnik
oddaja ponudbo.

Ponudniki lahko kandidirajo z enim pro-
gramom ali projektom za sredstva samo na
enem od razpisnih področij. V primeru, da
prijavitelj pošilja več programov, mora biti
vsaka ponudba poslana v posebni kuverti z
ustreznimi oznakami.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev

Odpiranje ponudb bo strokovna komisija
opravila v torek, 30. novembra 2000 ob 9.
uri, v prostorih Mestne občine Murska So-
bota. Odpiranje ponudb ne bo javno. V pri-
meru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanj-
kljivo dokumentacijo, bo komisija ponudni-
ke pozvala, da v 8 dneh dopolnijo ponudbo.
V primeru, da ponudniki v roku ponudbe ne
bodo dopolnili, bo ponudba izločena kot
nepopolna.

9. Izid razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje v 45 dneh od datuma
odpiranja ponudb.

10. Kraj in čas, kje lahko ponudniki dvig-
nejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-
resirani na naslovu Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, na Oddelku za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, drugo nadstro-
pje, soba št. 16, pri Rofini Bernjak. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik
med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospo-
darske in negospodarske dejavnosti, tele-
fon 531-10-00, interna 448.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-37668
Na podlagi 7. člena odloka o organizira-

nju in izvajanju lokalne javne službe dimnikar-
stva, ki obsega pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasi-
lo 9/97 in 8/2000) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za organiziranje

in izvajanje lokalne javne službe
dimnikarstva, ki obsega pregledovanje,

nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov

zaradi varstva zraka
1. Koncedent: Občina Vipava, Glavni trg

15, Vipava 5271, tel. 05/364 34 10, faks
05/364 34 12.

2. Predmet koncesije: organiziranje in iz-
vajanje lokalne javne službe dimnikarstva, ki
obsega pregledovanje, nadzorovanje in či-
ščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-
nikov zaradi varstva zraka.

3. Območje izvajanja koncesije: obmo-
čje celotne občine Vipava.

4. Trajanje koncesije: koncesija prične
veljati z dnem podpisa pogodbe in traja 5
let. Koncesijska pogodba se po preteku lah-
ko podaljša.

5. Koncesionar mora za izvajanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionira-
ne dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,

– da ima ustrezne reference s področja
dimnikarske dejavnosti,

– da ima obrtno dovoljenje za opravlja-
nje dimnikarstva.

6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje koncesije,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev,
– ugodnosti, ki jih nudi,
– program izvajanja gospodarske javne

službe z vidika kadrov, organizacije dela,
tehnične opremljenosti in sposobnosti vo-
denja katastra kurilnih naprav,

– plačilni pogoji,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik nudi koncedentu,
– celovitost ponudbe.
7. Minimalna odškodnina za pridobitev

koncesije znaša najmanj 1% realiziranih pri-
hodkov na območju občine Vipava.

8. Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik,
ki ponudi višjo odškodnino, in pod enakimi
pogoji tisti, ki sedaj opravlja dimnikarsko
dejavnost na območju občine Vipava ali
zaposli osebe, ki so dosedaj opravljale dim-
nikarsko dejavnost na območju občine Vi-
pava.

9. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom »Ne
odpiraj - Prijava za koncesijo!« do 20. 11.
2000 do 12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 20. 11. 2000 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.
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11. O izbiri koncesionarja bodo ponu-
dniki obveščeni v roku 7 dni od izdaje odloč-
be o izbiri.

12. Dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo na sedežu Občina Vipava ali na tel.
05/364 34 10 (Helena Kobal, univ. dipl.
prav.).

Občina Vipava

Št. 175/2000 Ob-37764
Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih

za vrednotenje in sofinanciranje športnih
programov v Občini Šentilj (MUV, št. 24/98)
v zvezi z 10. členom zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih

bo v letu 2001 Občina Šentilj
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 pod naslednjimi pogoji:

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že najmanj leto dni ali so v sklopu
javnega zavoda,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini ter drugo dokumenta-
cijo, kot določa zakon,

– da imajo zagotovljene materialne in ka-
drovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število šport-
nikov,

– da imajo svoj sedež v Občini Šentilj.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-

financirali naslednji športni programi:
a) programi športa za otroke in mladino,
b) programi športa nadarjenih otrok in

mladine (športne šole),
c) programi kakovostnega in vrhunske-

ga športa odraslih,
d) programi športa za vse (športne re-

kreacije),
e) programi občinskih športnih priredi-

tev v Občini Šentilj.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Programi morajo biti finančno ovre-
dnoteni in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjene obrazce, ki jih dobijo na sede-
žu Občine Šentilj.

6. Rok za prijavo na razpis je do 22. 12.
2000.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene po merilih pravilnika o merilih za vre-
dnotenje in sofinanciranje športnih progra-
mov v Občini Šentilj.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v tridesetih dneh po sprejemu pro-
računa.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri referentu za družbene dejavnosti Jožetu
Bračku na sedežu Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Objave
delniških družb

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-37584
Skupščina družbe Brest + K, d.o.o., Sev-

nica, Savska cesta 24, je dne 20. 9. 2000
sprejela

sklep
o zmanjšanju kapitala družbe

1. Osnovni kapital družbe Brest + K,
podjetje 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

Ob-37972
V skladu s 350. členom  zakona o gospo-

darskih obveščamo vse upnike družbe Ru-
dnik Mežica, d.d., Polena 6, Mežica, da je
skupščina družbe dne 22. 6. 2000 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
ki se glasi:
»Zmanjša se osnovni kapital družbe, ki

znaša 478,536.000 SIT, z umikom 106.182
lastnih delnic nominalne vrednosti 2000 SIT
vsaka, v skupni nominalni vrednosti
212,364.000 SIT, tako da, po izvedenem
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
266,172.000 SIT in je razdeljen na 133.086
navadnih imenskih delnic nominalne vredno-
sti 2.000 SIT. Pooblasti se nadzorni svet
družbe za uskladitev statuta s sprejetim skle-
pom o zmanjšanju osnovnega kapitala dru-
žbe in sprejem čistopisa statuta.«

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe je bil objavljen v časopisu Delo dne
6. 7. 2000. Pozivajo se upniki, ki so pred
dnem objave sklepa imeli terjatve do družbe,
da v roku šestih mesecev od objave sklepa
prijavijo svoje terjatve.

Rudnik Mežica, d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-37912

Popravek

V objavi sklica 4. skupščine delniške dru-
žbe Inles, d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36636,
se v predlogu sklepa pod točko številka
“1999” nadomesti s številko “2000”.

Inles, d.d., Ribnica

Št. 01/2000 Ob-37603
Začasna uprava družbe Domplan – Druž-

ba pooblaščenka, d.d., Kranj, na podlagi
283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 33. člena statuta družbe sklicuje

1. skupščino
družbe Domplan – Družba

pooblaščenka, d.d., Kranj, Bleiweisova
c. 14,

ki bo dne 28. 11. 2000 ob 14.30, v
konferenčni dvorani Zavarovalnice Triglav na
Bleiweisovi c. 20 v Kranju.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Tatjano Sajovec, za preštevalca gla-
sov pa Aleša Gorjanca in Darinko Križnar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v poslovnem letu, ki
se je končalo 31. 8. 2000.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja se sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto, ki se je
končalo 31. 8. 2000, v predloženem bese-
dilu.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-

nega leta, ki se je končalo 31. 8. 2000, v
višini 10,389.596 SIT, se razporedi:

– 9,392.100 SIT za dividende,
– 997.496 SIT ostane nerazporejeno.
Dividende v višini 150 SIT na delnico

bodo izplačane delničarjem, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe,
najpozneje v 30 dneh po skupščini.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev sejnin.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo:

– Miklavčič Ivo,
– Janez Fajfar, univ. dipl. inž. gr.,
– Vera Zevnik, univ. dipl. inž. gr.
Članu, ki se udeleži seje nadzornega

sveta pripada sejnina v višini 30.000 SIT,
predsedniku pa sejnina v višini 40.000 SIT.

5. Sprememba naziva družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

naziv družbe: Domplan Investa, d.d., Kranj.
6. Obravnava in sprejem pobude za usta-

novitev energetske družbe.
Predlog sklepa: sprejme se pobuda za

ustanovitev energetske družbe.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov družbe za leto 2001 se imenu-
je revizijska hiša Roedl & Partner Ljubljana.

Gradivo je vsakemu delničarju, njegove-
mu pooblaščencu ali zakonitemu zastopni-
ku na voljo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak delovni dan v tednu, med 10.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so svojo udeležbo najavili pisno najpoz-
neje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo na-
javi priložiti pooblastilo pooblastitelja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki. Glasovanje o vseh točkah dnevne-
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ga reda je javno. Glasovanje poteka z gla-
sovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v
dvorani pred zasedanjem skupščine.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napoveda-
nem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri. Ob ponov-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Dvorana bo odprta eno uro pred zaseda-
njem skupščine. Vse delničarje, njihove po-
oblaščence ali zakonite zastopnike poziva-
mo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan – Družba pooblaščenka, d.d.,

Kranj

Št. 555/00 Ob-37604
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Tu-

ba embalaža, d.d., uprava sklicuje

1. izredno sejo skupščine
delničarjev Tuba, d.d.,

ki bo dne 28. 11. 2000 ob 13. uri, v
sejni sobi Tuba, d.d., v Ljubljani, Verovško-
va 66.

Čas prihoda na sejo je pol ure pred za-
četkom seje.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupšči-
ne, dveh preštevalcev glasov ter imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov, ter imenuje
notar po predlogu uprave.

2. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata spremembo firme in skrajšane
firme družbe, ki se glasita: Lajovic Tuba em-
balaža, d.d. in Lajovic Tuba, d.d.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta Tuba, d.d., po pred-
logu uprave in nadzornega sveta ter določi
prečiščeno besedilo statuta v predlaganem
besedilu.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda. Morebitni nasprotni predlogi del-
ničarjev morajo biti podani v pisni obliki,
razumno utemeljeni in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predloženih sprememb statuta dru-
žbe, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe na Verovškovi 66 v Ljubljani,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure, do dne-
va zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine, ki bodo sklepe spre-
jemali z navadno večino oddanih glasov na
skupščini, razen sklepa o spremembi statuta,
katerega bodo sprejemali z najmanj tričetrtin-
sko večino zastopanega osnovnega kapitala.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala čez eno
uro, ter je sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Tuba embalaža, d.d.
uprava

Milan Gruden

Ob-37607
Na podlagi določil ZGD in 7.3. točke

statuta družbe Autoemona, zastopstva in
servisi, d.d., Celovška 252, Ljubljana,
sklicujemo

šesto sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 28. 11. 2000 ob 13. uri, v
prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, notarja in preštevalca
glasov.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1999, skupaj s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in revizijske družbe v pre-
dlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1999 in pokrivanje izgube v ob-
dobju 1993–1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o razporeditvi dobička za le-
to 1999 in pokrivanju izgube v obdobju
1993–1997 v naslednjem besedilu:

Nerazdeljeni dobiček na dan 31. 12.
1999 v znesku 4,618.414,81 SIT se na-
meni za pokrivanje izgube iz preteklih let.
Preostanek nepokrite izgube v znesku
30,814.886,46 SIT se pokrije v breme re-
valorizacijskega popravka osnovnega kapi-
tala v višini 12,320.968 SIT, nepokrito osta-
ne še 18,493.918,46 SIT.

Izguba se pokriva na dan 1. 1. 2000.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2000 imenuje
pooblaščena revizijska družba Contura,
d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

5. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za mandatno obdobje od 28. 11.
2000 do 27. 11. 2004, izvolita Matija Ho-
čevar in Fedor Zajec.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje istega dne tj.
28. 11. 2000 ob 14. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala na podla-
gi dnevnega reda, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov ter informaci-

je so na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 13. do 14. ure.

Autoemona, Zastopstva in servisi, d.d.
uprava

Ob-37635
Na podlagi določil statuta družbe Mesar-

stvo Šentjur, d.d., sklicuje

skupščino
družbe Mesarstvo Šentjur, d.d.,

ki bo 28. novembra 2000 ob 15. uri v
Veliki dvorani Občine Šentjur pri Celju (pri-
tličje-levo), Mestni trg 10, Šentjur.

Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, sezna-

nitev s seznamom udeležencev in ugotovi-
tev sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovni pred-

sednik in določi se predlagane preštevalce
glasov.

3. Letno poročilo družbe Mesarstvo
Šentjur, d.d., za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., po pre-
dlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.

4. Sklepanje o ugotovitvi in razporeditvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog delit-
ve za leto 1999.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor druž-

be za leto 2000.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda

je na vpogled v tajništvu direktorja Mesar-
stvo Šentjur, d.d., L. Dobrotinška 15, Šent-
jur, ob torkih in četrtkih med 10. in 12. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
najmanj 3 dni pred zasedanjem na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem času
oddati pisna pooblastila, ki jih družba shrani.

Delničarje pozivamo, da pridejo na sejo
uro pred najavljenim začetkom, da bo pre-
verjen pripravljen seznam udeležencev, gle-
de na prijavljeno prisotnost in da bodo pre-
vzeli glasovnice.

V primeru, da skupščina ob napoveda-
nem času ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje z istim dnevnim redom, istega dne,
v istih prostorih ob 16. uri, na katerem se
bo veljavno odločalo ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Mizarstvo Šentjur, d.d., Šentjur
direktor

mag. Zlatko Zupanc

Ob-37679
Na podlagi 6.C člena statuta družbe SGP

Koper, Gradbeno podjetje, d.d., Koper,
Obrtniška ul. 30, uprava sklicuje

redno sejo skupščine
delniške družbe SGP Koper, gradbeno

podjetje, d.d.,
ki bo 27. 11. 2000 ob 12. uri na sedežu

družbe v Kopru, Obrtniška ulica 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Igor Debernardi, za prešte-
valca glasov – člane verifikacijske komisije
pa Alfred Gojtanič, Zdenka Stergulc in Stel-
lio Loganes.

Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
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ščina sprejme letno poročilo za leto 1999 v
predlaganem  besedilu.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
odloči, da se dobiček ustvarjen v letu 1999
v višini 33,921.000 SIT ne razdeli in ostane
nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijska hiša AUDIT, d.o.o., Mur-
ska Sobota.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo delničar prejme ob vstopu v prostor skup-
ščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skup-
ščino prijavili svojo udeležbo na sedežu dru-
žbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica
30, od 27. 10. 2000 dalje vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pi-
sno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objave sklica.

V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, se bo ponovno sestala pol
ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

SGP Koper, d.d., Koper
uprava

Ob-37681
Na podlagi 7.6 člena statuta družbe

Gozd, družba za proizvodnjo, storitve in tr-
govino, d. d. Ljubljana, Tržaška 2, Ljublja-
na, direktor sklicuje

3. skupščino družbe
Gozd, družba za proizvodnjo, storitve in

trgovino, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28. 11. 2000 ob 13. uri v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška 2, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga
uprava:

– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– za predsedujočega na skupščini se iz-

voli Košir Boštjan,
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin

Marjeta in Zore Draga.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Umik delnic.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:

Umik delnic – zmanjšanje osnovnega ka-
pitala z umikom lastnih delnic.

Zaradi optimizacije kapitalske strukture
družba zmanjšuje osnovni kapital za
114,240.000 SIT s pridobitvijo lastnih del-
nic.

Skupščina pooblasti upravo, da pridobi
114.240 lastnih delnic. Najvišja nakupna
cena je knjigovodska vrednost.

Družba zmanjša osnovni kapital z umi-
kom 114.240 lastnih delnic. Za nominalno
vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku
114,240.000 SIT se zmanjša osnovni kapi-
tal družbe, ki po tem zmanjšanju znaša
300,000.000 SIT in je razdeljen na
300.000 navadnih imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT.

Revalorizacijski popravek osnovnega ka-
pitala se zmanjša za sorazmerno vrednost no-
minalne vrednosti umaknjenih lastnih delnic.

Razlika med knjigovodsko vrednostjo la-
stnih delnic ter zneskom zmanjšanja osnov-
nega kapitala in revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala se poračuna z rezer-
vami in sorazmernim delom revalorizacijske-
ga popravka rezerv.

Uprava in predsednik nadzornega sveta
prijavita sklep o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala za vpis v sodni register.

Čistopis 4. točke Osnovni kapital statuta
se po realizaciji sklepa glasi:

4.1. Osnovni kapital družbe znaša
300,000.000 SIT in je razdeljen na
300.000 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic, z nominalno vrednostjo delnice
1.000 SIT. Navadne delnice so delnice, ki
dajejo njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, ena delnica daje en glas,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

Točke 4.2.–4.4. ostanejo nespreme-
njene.

3. Sprememba statuta.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedi-
lu in hkrati čistopis statuta, in sicer: 2.2.
točka, skrajšana firma družbe je: Gozd Ljub-
ljana d.d.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Za sprejem sklepa pod 2. in 3. točko
dnevnega reda je potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan zasedanja skupščine, njihovi poo-
blaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno.

Na skupščini so lahko prisotni člani upra-
ve in nadzornega sveta tudi če niso delni-
čarji.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,

ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna (vsaj 15%
pri sklepanju zastopanega kapitala) – 1.
sklic, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje v istih prostorih – 2. sklic, takrat bo
skupščina ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozd, d.d., Ljubljana
direktor

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-37683
Uprava družbe Lama, d.d., oko-

vje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s
sedežem v Dekanih 5, Dekani, sklicuje
na podlagi točke 7.3. statuta družbe

6. skupščino,

ki bo v torek, 28. 11. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za

predsednico skupščine Bojano Brataše-
vec, za prvo preštevalko glasov Nevenko
Markežič, za drugega preštevalca glasov
Branka Bizjaka, za notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika določi notarja Drava
Ferligoja iz Kopra.

2. Sprememba statuta v točki 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.6. in 5.7.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta delniške družbe, ki jih pre-
dlagata uprava in nadzorni svet.

3. Sprejem statuta v čistopisu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sta-

tut delniške družbe v čistopisu.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosi-
mo, da svoje nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda družbi pi-
sno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpi-
snikov delnic, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki bodo pri upravi družbe pisno napo-
vedali svojo udeležbo na skupščini. Poobla-
stilo morajo delničarji deponirati pri upravi
družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta pol ure pred zasedanjem
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28.
11. 2000 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupšči-
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na bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Lama, d.d., Dekani
uprava

Drago Jerman

Ob-37701
Direktorica delniške družbe Elkop, trgo-

vinsko podjetje, d.d., Koper, Ferrarska uli-
ca 8, na podlagi statuta družbe in določil
zakona o gospodarskih družbah sklicuje

tretjo skupščino
delniške družbe Elkop, d.d.,

ki bo dne 30. 11. 2000 ob 13. uri, v
Kopru, Pristaniška ulica 8, v 4. nadstropju,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje odvetnik Igor Kocjančič,
za preštevalko glasov pa Doris Poniš.

Vabljeni notar je Ternovec Aleksander.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave o poslovanju družbe v obdob-
ju od 17. 6. 1998 do 31. 12. 1999 ter
poročila o reviziji računovodskih izkazov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano poročilo o poslovanju družbe
v obdobju od 17. 6. 1998 do 31. 12. 1999.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme naslednji sklep:

3.1. Izguba iz poslovnega leta 1995 v
višini 48,321.697 SIT ter njena revaloriza-
cija v višini 14,325.006 SIT, kar skupaj
znaša 62,646.703 SIT na dan 31. 12.
1999, se pokrije na sledeči način: iz ne-
razporejenega dobička iz prejšnjih let v
skupni višini 10,242.392,19 SIT, iz reva-
lorizacije nerazporejenega dobička v sku-
pni višini 6,204.975,26 SIT, v breme re-
zerv družbe 24,374.769 SIT, v breme re-
valorizacije rezerv družbe pa
21,824.566,55 SIT.

3.2. Izguba iz preteklih let iz naslova
revalorizacije kapitala, ugotovljena na pod-
lagi revizijske odločbe Agencije za revidi-
ranje lastninskega preoblikovanja v višini
55,582.175 SIT ter revalorizacija le-te do
31. 12. 1999 v višini 16,477.380 SIT, kar
skupaj znaša 72,059.555 SIT, se pokriva
na sledeči način: v breme rezerv družbe
38,018.621 SIT, v breme revalorizacije re-
zerv družbe pa 34,040.934 SIT.

Po pokritju navedenih izgub sta neraz-
porejeni dobiček iz prejšnjih let ter njegova
revalorizacija v celoti porabljena, rezerve
družbe znašajo 69,759.410,60 SIT, reva-
lorizacija rezerv pa 62,459.273,02 SIT.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi sedeža družbe ter sklepa o spre-
membi statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o spremembi sedeža družbe
kot sledi:

– stari sedež: Ferrarska 8, 6000 Koper,
– novi sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper.
Na predlog uprave družbe se spremeni

točka 8.12. statuta družbe, tako da se spre-
menjena glasi: »Člani nadzornega sveta so,

na predlog uprave, upravičeni do udeležbe
na dobičku po sklepu skupščine, ter sejni-
ne, katerih višino določi skupščina. Poleg
tega pripada članom tudi povračilo potnih
stroškov in drugih razumnih stroškov za pri-
hod in udeležbo na seji.«

Upoštevaje gornja sklepa in redakcijski
popravek, ki je vezan na prenehanje veljav-
nosti zakonskih omejitev za delnice iz na-
slova zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, skupščina sprejme tudi ustrezno
spremenjen statut v čistopisu, ki je priloga
temu sklepu.

Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti
delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo
svojo udeležbo na skupščini v skladu s
9.4.3. točko statuta družbe Elkop, d.d.
pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skup-
ščino. Pooblaščenci delničarjev morajo
svoja pooblastila deponirati pri upravi dru-
žbe vsaj tri dni pred skupščino. Pooblasti-
lo mora biti pisno in mora vsebovati ime in
priimek, naslov rojstne podatke oziroma
firmo in sedež pooblastitelja in poobla-
ščenca.

Gradivo za sejo je na vpogled v novih
poslovnih prostorih družbe Elkop, d.d., Ko-
per, Pristaniška 8, vsak delovni dan, od 27.
10. 2000 do 30. 11. 2000.

Elkop, d.d., Koper
direktorica: Ingrid Mizgur

Št. 021 Ob-37748
Na predlog delničarja in na podlagi dolo-

čil 6.3. točke statuta delniške družbe Avto-
mehanika Škofja Loka, d.d., sklicuje uprava
– direktor družbe

izredno sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka,

d.d.,
ki bo v torek 28. 11. 2000 ob 13. uri, v

Hotelu Transturist na Kapucinskem trgu 9 v
Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev
predsednika, dveh preštevalcev glasov in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje

Franci Strajnar.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta

Magda Bizovičar in Vladimir Logar.
c) Za pristojnega notarja se imenuje Vo-

jko Pintar.
2. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe ugotovi, da sta na

podlagi njunih izstopnih izjav iz nadzornega
sveta izstopila dr. Franček Hudej in Drago
Gril.

2. Za nova člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev, za mandatno dobo
štirih let od dneva imenovanja, skupščina
imenuje Jožico Tominc in Bojana Novaka.

Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine na vpogled v
tajništvu uprave družbe, in sicer vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., na dan 24. 11. 2000 in ki naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
pol ure pred začetkom skupščine, s podpi-
som potrdijo svojo udeležbo v listi udele-
žencev ter prevzamejo glasovnice.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pri up-
ravi – direktorju družbe.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na
seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 14. uri z istim dnevnim
redom in bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
Cveto Podpečan

uprava-direktor družbe

Ob-37756
Direktorica družbe SALI FIN, d.d., Ljub-

ljana, Železna cesta 18, na podlagi določil
statuta družbe ter skladno z zakonom o go-
spodarskih družbah sklicujem

skupščino
družbe SALI FIN, finančne in borzne

storitve, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana,

ki bo dne 28. 11. 2000 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika in preštevalcev glasov ter ugotovitev
sklepčnosti.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Mira Bregarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Marko Mencin. Za prešteval-
ca glasov se izvolita Jure Bizjak in Urša Ašič.

2. Obravnavanje poslovnega poročila
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave ter
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta družbeniki sprejmejo poslovno poro-
čilo družbe za leto 1999.

3. Razporeditev poslovnega izida dru-
žbe v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družba v letu 1999 ustvarjen čisti dobi-
ček v višini 13,365.871,54 SIT razdeli na
naslednji način:

– del ustvarjenega čistega dobička v vi-
šini 11,615.871,54 SIT se nameni za re-
zerve družbe;

– del ustvarjenega čistega dobička v vi-
šini 1,750.000 SIT se izplača delničarjem
za dividende, tako da bruto dividenda zna-
ša 25 SIT na delnico in bo izplačana v roku
90 dni od sprejema sklepa. Do dividende
so upravičeni delničarji, ki so lastniki del-
nic družbe na dan sprejetja sklepa o delitvi
dobička.

4. Seznanitev z nakupom poslovnega de-
leža družbe Intara DZU, d.o.o.
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Predlog sklepa: skupščina družbenikov
se seznani z nakupom poslovnega deleža
družbe Intara DZU, d.o.o., Ljubljana.

5. Prodaja poslovnega deleža družbe In-
tara DZU, d.o.o., Ljubljana.

5.1. Predlog sklepa: skupščina družbe
SALI FIN, d.d., Ljubljana, na podlagi poroči-
la uprave o prodaji poslovnega deleža dru-
žbe Intara DZU, d.o.o., Ljubljana, soglaša z
omenjeno prodajo.

5.2. Predlog sklepa: skupščina družbe
SALI FIN, d.d., Ljubljana, soglaša s prodajo
poslovnega deleža družbe Intara DZU,
d.o.o., Ljubljana.

6. Sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me sejnine za člane nadzornega sveta, sklad-
no s predlogom uprave in nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javili družbi vsaj tri dni pred skupščino in so
bili kot delničarji vpisani v delniško knjigo na
dan 28. 11. 2000. Delničar mora svojo
identiteto izkazati z osebno izkaznico ali z
izpisom iz registra pravnih oseb in poobla-
stilom.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13. uri, ko lahko skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-
slovnih prostorih družbe pred začetkom
skupščine.

Gradivo za sejo je na vpogled v na sedežu
družbe SALI FIN, d.d., Ljubljana, Železna ce-
sta 18, vsak delavnik od dneva sklica do dne-
va zasedanja skupščine, med 8. in 16. uro.

SALI FIN, d.d., Ljubljana
Bojana Vinkovič

Ob-37836
Nadzorni svet družbe Hotel Grad Pod-

vin, d.d., Mošnje 1, na podlagi tretjega od-
stavka 274. člena zakona o gospodarskih
družbah in 16. točke statuta družbe sklicuje

2. skupščino delničarjev
HGP, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 27. 11. 2000 ob 9.
uri, v prostorih Hotela Grad Podvin, d.d., s
predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se ime-

nuje direktorja Andreja Ašenbrenerja.
2. Za preštevalko glasov se imenuje

Marijo Jan.
3. Skupščini prisostvuje vabljeni no-

tar Vojko Pintar.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za poslovno leto 1999, skupaj
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave za poslovno leto 1999, skupaj
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička za poslovno leto
1999.

4. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi odstopa člana
nadzornega sveta Marka Smoleta in Hodnik

Borisa, se imenujeta nova člana nadzorne-
ga sveta Helena Zupančič in Stojan Tramte,
z mandatom do naslednje skupščine.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
31, 32 statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Dru-
žba bo upoštevala vse prijave, ki bodo pri-
spele na sedež družbe do vključno 24. 11.
2000. Delničarje in njihove zastopnike ozi-
roma pooblaščence prosimo, da prevzame-
jo glasovnice uro pred zasedanjem.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedala na istem mestu, v po-
nedeljek, 4. 12. 2000 (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega in zastopane-
ga kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe.

Hotel Grad Podvin, d.d., Radovljica
predsednik  nadzornega sveta

Marko Smole

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 1094/17 Ob-37648
Ime javnega glasila: OTROK IN DRUŽI-

NA
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja

(oglaševanje in naročnina) ter dotacije Mini-
strstva za kulturo RS, Ministrstva za šolstvo
in šport RS, ter Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve RS.

Izdajatelj: ZPMS, Založniško podjetje,
d.o.o., Miklošičeva 16, Ljubljana.

Izdajatelja zastopa: Anita Albreht, direk-
torica.

Razne objave

Št. 46500-0024/00 Ob-37855
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sev-

nica, objavlja na podlagi sklepa občinskega
sveta s št. 46500-0024/00, z dne 6. 10.
2000 naslednje

javno povabilo za oddajo ponudb
za vložitev kapitala v zadevi statusnega
preoblikovanja Javnega zavoda Radio

Sevnica v družbo z omejeno
odgovornostjo

Podatki o ustanovitelju in lastniku: Obči-
na Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008.

Predmet javnega povabila in dodatna
obrazložitev: Občina Sevnica je edina usta-
noviteljica Javnega zavoda Radio Sevnica.
Občinski svet občine Sevnica je sprejel sk-

lep s št. 46500-0024/00, z dne 6. 10.
2000:

1. o statusnem preoblikovanju Javnega
zavoda Radio Sevnica v gospodarsko dru-
žbo, in sicer v kapitalsko družbo kot družba
z omejeno odgovornostjo;

2. s tem da se ustanovni kapital poveča
s pridobitvijo novega kapitala s strani tretje
osebe oziroma oseb, ta novi kapital pa ne
sme preseči 3/4 vsega ustanovnega kapi-
tala (obstoječega občinskega in novopridob-
ljenega);

V primeru, da se lahko pridobi kapital s
strani tretje osebe oziroma oseb v višini
več kot 3/4 glede na opis v prejšnjem
odstavku, naj ima Občina Sevnica večje
število glasov na vsakih 14.000 tolarjev
osnovnega vložka, tako da se zanjo zago-
tovi minimalno 1/4+1 glasov vseh družbe-
nikov;

3. da so na soglasje Občine Sevnica
vezana naslednja vprašanja:

– sprememba družbene pogodbe in
ustanovnega kapitala (brez soglasja Občine
Sevnica se družbena pogodba ne more
spreminjati, prav tako pa tudi ne zmanjšati
ali povečati ustanovnega kapitala);

– sprememba firme, sedeža, dejav-
nosti (za spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, mora dati predhodno soglasje Obči-
na Sevnica);

4. da firma, sedež in dejavnost Radia
Sevnica ostanejo nespremenjeni.

Ocenjena vrednost Radia Sevnica:
12,308.500 SIT, na dan 4. 8. 2000.

Način izbire ponudnika: ponudnik oziro-
ma ponudniki bodo izbrani na podlagi odda-
nih ponudb, ki bodo sestavljene v skladu z
razpisno dokumentacijo. Po potrebi bodo
organizirani tudi posebni razgovori po za-
ključku razpisnega roka.

Naslov službe od katere se lahko zahte-
va razpisno dokumentacijo (dokumentacijo
o sestavi ponudbe): Občina Sevnica, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, Splošna služba,
Petra Pozderec, tel. 07/81-61-223.

Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 25. 12. 2000.

Datum in ura predložitve ponudbe: 29.
12. 2000 do 12. ure.

Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo in njena oblika: Občina
Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica,
Splošna služba, in sicer v zapečateni ku-
verti, na kateri naj bodo podatki o pošilja-
telju – ponudniku (polni naslov) s pripi-
som »Ne odpiraj – ponudba za JZ Radio
Sevnica«.

Odpiranje ponudb in zadnji rok obvestila
ponudnikom o izboru: ponudbe se bodo od-
pirale na nejavni način in se bodo po potrebi
organizirali razgovori s ponudniki. Po oprav-
ljenih razgovorih se bo pripravilo poročilo o
kakovosti in ustreznosti ponudb, ki ga bo
obravnaval občinski svet. Ponudniki bodo o
vsem pisno obveščeni. Zadnji rok obvestila
ponudnikom o izboru je 1. 4. 2001.

Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika in druge zahteve, da mu bo priznana
sposobnost ponudnika: ponudnik je lahko
fizična ali pravna oseba, ki je pripravljena
pod določenimi pogoji, vložiti svoj kapital v
družbo z omejeno odgovornostjo. Ostale
zahteve so navedene v razpisni dokumen-
taciji.
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Datum, od katerega ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 29. 12. 2000.

Merila za izbor ponudnika: Občina Sev-
nica bo ponudbe proučila in jih ocenila po
merilu sposobnosti ponudnika, ki ga bo
odražala ponudba in morebitni opravljeni
razgovori.

Druge informacije: Občina Sevnica išče,
pod pogoji sprejetega sklepa občinskega
sveta, enega ali več tretjih oseb, ki bodo
pripravljene vložiti svoj kapital v statusno pre-
oblikovan Radio Sevnica, to je v družbo z
omejeno odgovornostjo.

Občina Sevnica

Ob-37857
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290

Grosuplje, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Grosuplje z dne 15.04.1998
objavlja

javno dražbo
za prodajo večstanovanjskega objekta

Sp. Slivnica 12, Grosuplje
1. Predmet prodaje je večstanovanjski

objekt Sp. Slivnica 12, Grosuplje, lociran
na zemljišču parc. št. 47/2, k.o. Slivnica, v
izmeri 672 m2 in zemljišče parc. št. 47/17,
v izmeri 166 m2. Objekt je v neposredni
bližini lokalne ceste Grosuplje – Sp. Slivni-
ca ter obsega tri etaže, in sicer: delno vko-
pano klet z garažo, pritličje s hodnikom in
dvema stanovanjema ter nadstropje, kjer je
urejeno eno stanovanje.

2. Izklicna cena je 13,774.361 SIT.
3. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republi-
ke Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272 s sklicem na št. 00
2000-12 in pripisom za javno dražbo, v ro-
ku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in v
istem roku oddati pismeno ponudbo v zape-
čateni kuverti z oznako »za javno dražbo –
Sp. Slivnica 12«.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni dra-
žbi ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino brez obresti vrnili v roku 5
dni.

Kupec mora plačati davek na promet ne-
premičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.

4. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev se bo

izklicna cena povečevala za 100.000 SIT.
Dražitelji so seznanjeni, da v večstano-

vanjskem objektu obstajajo tri stanovanja in
da so v dveh stanovanjih nastanjeni stano-
valci za določen čas, za čas zaposlitve v

osnovni šoli, v enem stanovanju pa za dolo-
čen čas, do 15. 7. 2001. Prav tako so
dražitelji seznanjeni tudi s tem, da se skla-
dno s stanovanjskim zakonom najemnikom
večstanovanjskega objekta, ki je predmet
prodaje, položaj iz najemnega razmerja ne
sme poslabšati.

Prodajalec si pridržuje pravico, da več-
stanovanjskega objekta ne odproda nobe-
nemu dražitelju. V tem primeru bo dražite-
ljem vrnil varščino brez obresti v petih dneh
po javni dražbi.

Prodajalec si v primeru odprodaje več-
stanovanjskega objekta pridržuje predkupno
pravico za dobo treh let po sklenitvi kupo-
prodajne pogodbe.

5. Javna dražba bo v četrtek, 16. 11.
2000 ob 12. uri v prostorih Občine Grosu-
plje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sejna so-
ba, I. nadstropje.

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/78-65-240. Po predhodnem do-
govoru je mogoč tudi ogled objekta.

Občina Grosuplje

Št. 2564/00 Ob-37792
SGP Pomgrad – Visokogradnje, d.o.o.

– v likvidaciji, Štefana Kovača 10, Murska
Sobota, na podlagi 381. člena ZGD in v
zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mur-
ski Soboti, opr. št. Srg 2000/00828 z dne
14. 9. 2000, poziva upnike družbe SGP
Pomgrad – Visokogradnje, d.o.o. – v likvi-
daciji, da v roku 30 dni od objave tega skle-
pa prijavijo terjatve v likvidacijski postopek
te družbe.

Likvidacijski upravitelj
Bojan Žunič, univ. dipl. prav.

Izgubljene listine

Štampiljke

BO-EM d.o.o., Matjaževa 3, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike velikosti 4,5
cm x 2 cm, z vsebino BO-EM TRGOVINA,
GOSTINSVO, SERVIS IN STORITVE, d.o.o.
LJUBLJANA. gnx-39273

Color, Industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike z logotipom podjetja in napisom:
COLOR industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., št. 1. Ob-37863

Srednja šola za gostinstvo in turizem Ce-
lje, Kosovelova ulica 2, Celje, preklicuje
okroglo štampiljko premera 2 cm, ki se gla-
si: Srednja šola za gostinstvo in turizem Ce-
lje Knjižnica.  Ob-37866

Priglasitveni list

Antonič Tatjana, Dalmatinska 29, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0395/94, izdan dne 8. 11. 1995.
gnk-38736

Arifi Nesem s.p., Kidričeva 22, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0535/94, izdan dne 7. 12. 1994.
gnt-39077

Čelofiga Cecilija, Križni vrh 35, Laporje,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2415/94,
izdan dne 30. 11. 1994. gny-38851

Keglič Alojz, Močle 15, Šmarje pri Jel-
šah, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0580/94. gnl-39110

Keglič Alojz, Močle 15, Šmarje pri Jel-
šah, obrtno dovoljenje,
š t .   0 4 3 2 3 9 / 0 8 5 8 / 0 0 - 6 4 / 1 9 9 5 .
gnk-39111

Keglič Alojz, Močle 15, Šmarje pri Jel-
šah, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 4 3 2 3 9 / 0 8 5 8 / 0 0 - 6 4 / 1 9 9 5 .
gnm-39109

Križan Miran, Drašinci 20, Metlika, prigla-
sitveni list, opravilna št. 34033795.
gnb-38720

Trgovina in Pekarna Liza, Kovačeva 20,
Lendava - Lendva, obrtno dovoljenje,
št. 010809/0206/00-32/1995 in odločbo
o obrtnem dovoljenju. gnd-39197

Vorše Milan, Tavčarjeva 10, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-4069/95, iz-
dan dne 1. 1. 1995. gnk-38936

Zupanič Danilo, Sp. Hajdina 57, Hajdina,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 045284/0219/00-52/1995. gnj-38712

Potne listine

Aksentijević Miloš, Kersnikova cesta 5,
Grosuplje, potni list, št. BA 581278, izdala
UE Grosuplje. gnb-39295

Anžič Marija, Bišče 11, Domžale, potni
list, št. BA 602709, izdala UE Domžale.
gno-39007

Arambašić Nenad, Oražnova ulica 15,
Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 84/2000. gny-39122

Babić Ranka, Celovška cesta 144, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 595368S, izdala UE
Ljubljana. gnw-38849

Babnik Primož, Zikova ulica 7, Kamnik,
potni list, št. BA 127330, izdala UE Kamnik.
gns-39153

Bajt Špela, Čepulje 19, Kranj, potni list,
št. AA 056125, izdala UE Kranj. gnq-39180

Balaj Aleš, Kardeljeva 75, Maribor, potni
list, št. BA 569701, izdala UE Maribor.
gnd-38793

Balant Barbara, Ulica solidarnosti 2, Liti-
ja, potni list, št. BA 429210, izdala UE Litija.
gns-39228

Barle Aleš, Plešičćeva 49, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 876091, izdala UE Ljubljana.
gng-38865

Belin Janko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 884572, izdala UE Ljublja-
na. gnr-39354

Berberović Hajrudin, Čanžekova ul. 36,
Ljubljana, potni list, št. BA 844640, izdala
UE Ljubljana. gnf-38866

Bošnjak Ana, Ulica Rudija Papeža 30,
Kranj, potni list, št. AA 796117, izdala UE
Kranj. gnl-39185

Božič Flavijo, Gregorčičeva ulica 30, Izo-
la - Isola, potni list, št. BA 231196, izdala UE
Izola. gng-38765

Cerle Vitomir, Orožnova ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 109641, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-39224
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Cvikl Lea, Voduškova 26, Ljubljana, potni
list, št. BA 834056, izdala UE Ljubljana.
gnm-39034

Čarman Marjeta, Kolezijska 21/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 934523, izdala UE
Ljubljana. gnu-39301

Čehovin Sandi, Ulica I. tankovske briga-
de 2, Sežana, potni list, št. BA 728419,
izdala UE Postojna. gnb-39245

Černac Efeda, Gortanova ulica 27, Piran
- Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
58239, izdala UE Piran. gnu-39101

Čižić Irena, Taborska 11, Maribor, potni
list, št. AA 661344, izdala UE Maribor.
gns-39178

Čižić Mirjana, Taborska 11, Maribor, pot-
ni list, št. BA 602963, izdala UE Maribor.
gnu-39176

Čižić Stjepan, Taborska 11, Maribor, pot-
ni list, št. AA 809805, izdala UE Maribor.
gnt-39177

Čušin Aleš, Jarška cesta 36/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 796572, izdala UE Ljublja-
na. gnx-39248

Čušin Andrej, Jarška cesta 36/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 555634, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-39250

Čušin Dušan, Jarška cesta 36/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 930191, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-39251

Čušin Majda, Jarška cesta 36/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 938116, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-39249

Deleva Violeta, Polje cesta VI/24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 159841, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-38762

Devetak Selma, Pod Gričem 45, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
117847, izdala UE Nova Gorica. gni-39013

Domadenik Suzana, Keleminova 7, Mari-
bor, potni list, št. BA 84578, izdala UE Mari-
bor. gnn-38783

Domadenik Tea, Keleminova 7, Maribor,
potni list, št. BA 787146, izdala UE Maribor.
gno-38782

Drakslar Dušan, Cegelnica 39, Naklo,
potni list, št. BA 011511, izdala UE Kranj.
gnv-38975

Drakslar Marja, Cegelnica 39, Naklo, pot-
ni list, št. BA 921239, izdala UE Kranj.
gnx-38973

Drakslar Matevž, Cegelnica 39, Naklo,
potni list, št. BA 921240, izdala UE Kranj.
gnt-38977

Dražumerič Alenka, Verje 12/f, Medvo-
de, potni list, št. BA 732095, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-39020

Dražumerič Radovan, Verje 12/f, Med-
vode, potni list, št. BA 172846, izdala UE
Ljubljana. gny-39022

Ergaver Jerneja, Polževa ulica 21, Ajdov-
ščina, potni list, št. AA 382250, izdala UE
Ajdovščina. gni-39163

Filipčič Štefan, Čopova ulica 25, Celje,
potni list, št. BA 684487, izdala UE Celje.
gnd-39343

Filipović Slavko, Šifrerjeva ulica 17, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 536709, izdala UE
Ljubljana. gnq-39005

Frgina Vida, Srednje 17, Bresternica, pot-
ni list, št. AA 108202, izdala UE Maribor.
gnl-39260

Gašper Boštjan, Uršna sela, Ljuben 20,
Uršna sela, potni list, št. BA 304048, izdala
UE Novo mesto. gnj-39262

Gorjup Jurij, Milje 15/a, Visoko, potni list,
št. BA 111606, izdala UE Kranj. gng-39065

Grdina Silva, Prade, Cesta bratstva 12,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 14130, izdala UE Koper.
gnd-39018

Gros Jurček, Celjska c. 15, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 491198, izdala UE
Slovenj Gradec. gnf-38766

Gyorek Janez, Lokve 17, Brestanica, pot-
ni list, št. BA 389866, izdala UE Krško.
gnn-39258

Horvat Dejan, Na otoku 9, Celje, potni list,
št. BA 776678, izdala UE Celje. gnr-38879

Ikanović Asmir, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 798175, izdala UE Ljublja-
na. gnn-39333

Ipavec Susanne, Breg 88, Žirovnica, pot-
ni list, št. BA 618007, izdala UE Jesenice,
dne 20. 3. 1997. gnz-39246

Jarc Hojka, Novinarska ul. 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 044315, izdala UE Ljublja-
na. gnr-38829

Jelenc Jakob, Stara Loka 117, Škofja
Loka, potni list, št. BA 749777, izdala UE
Škofja Loka. gng-39269

Jerele Leopold, Hrastje 33/a, Cerklje ob
Krki, potni list, št. AA 883156, izdala UE
Brežice. gng-39019

Jeušček Tadej, Grgarske Ravne 50, Gr-
gar, potni list, št. BA 956538, izdala UE
Nova Gorica. gnc-38769

Jurca Ana, Jezerska ulica 22, Žiri, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 77/2000. gnq-39130

Juvančič Vili, Petrovičeva ul. 27, Ljublja-
na, potni list, št. AA 448094, izdala UE Ljub-
ljana. gny-38947

Kavaš Majda, Novakova ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 377803, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-39021

Kenda Aleksander, Prapetno 18, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 035062,
izdala UE Tolmin. gne-38767

Kirn Darinka, Višnjevarjeva ulica 21, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 318976, izdala UE
Ljubljana. gnf-39041

Klemenčič Janez, Globočnikova ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 449894, izdala
UE Ljubljana. gni-39113

Klemenčič Katarina, Stanežiče 7/b, Ljub-
ljana-Šentvid, potni list, št. BA 898711, izda-
la UE Ljubljana. gnh-39114

Koprivc Sandra, Kregarjeva 1, Brežice,
potni list, št. BA 656117, izdala UE Brežice.
gny-38822

Košir Edvard, Grintovška ulica 14, Kranj,
potni list, št. AA 360876, izdala UE Kranj.
gne-39067

Kotnik Pavel, Pod Trško goro 12, Novo
mesto, potni list, št. AA 833476, izdala UE
Novo mesto. gnu-38876

Kovačević Behara, Cesta maršala Tita 39,
Jesenice, potni list, št. BA 986403, izdala
UE Jesenice. gnr-38779

Kovačević Dino, Cesta maršala Tita 39,
Jesenice, potni list, št. BA 565375, izdala
UE Jesenice. gnq-38780

Kovačević Mersad, Cesta maršala Tita
39, Jesenice, potni list, št. AA 573346, izda-
la UE Jesenice. gnp-38781

Kovaljev Sandi, Škofjeloška cesta 32,
Medvode, potni list, št. BA 732487, izdala
UE Ljubljana. gnz-39146

Kratovac Prokopović Alja, Poljanski nasip
30, Ljubljana, potni list, št. BA 521572, izda-
la UE Ljubljana. gnb-38845

Laissani Vesna, Kidričeva 75, Ljutomer,
potni list, št. BA 481753, izdala UE Ljuto-
mer. gnd-39243

Lazar Sanja, Obala 111, Portorož - Por-
torose, maloobmejno prepustnico, št. AI
113579, izdala UE Piran. gni-38813

Lebar Darjan, Trg revolucije 4, Trbovlje,
potni list, št. AA 36124, izdala UE Trbovlje.
gnh-38839

Lebar Erika, Trg revolucije 4, Trbovlje,
potni list, št. BA 381019, izdala UE Trbovlje.
gng-38840

Logar Patrick, Koroška cesta 59, Mari-
bor, potni list, št. BA 875426, izdala UE
Maribor. gnm-38984

Lukša Tatjana, Koroška Bela, Cesta tal-
cev 8/a, Jesenice, potni list, št. AA 490333,
izdala UE Jesenice. gnq-38880

Lulić Elvis, Cesta na Vrhovce 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 949846, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-39294

Maksimović Goran, Selo pri Zagorju 51,
Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 573870,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnv-39200

Medvedič Aberšek Andreja, Mestni trg 6,
Ljubljana, potni list, št. CA 19775, izdala UE
Ljubljana. gnn-39358

Mešanović Almir, Povšetova 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 902638, izdala UE Ljublja-
na. gnh-39089

Mešanović Hajrudin, Povšetova 1, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 274084, izdala UE
Ljubljana. gng-39090

Mihalič Martina, Novo naselje 7, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 115980,
izdala UE Koper. gnt-38877

Mihevc Nives, Cesta zmage 24, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 255091, izdala UE
Zagorje. gnl-38810

Mišković Slavica, Jakčeva 34, Ljubljana,
potni list, št. BA 796939, izdala UE Ljublja-
na. gnx-38873

Mrak Iztok, Pot 27. julija 3, Kamnik, potni
list, št. BA 861007, izdala UE Kamnik.
gnc-39344

Mujagić Mirzet, Valjavčeva ulica 14,
Kranj, potni list, št. AA 647067, izdala UE
Kranj. gnl-39360

Naglič Janez, Juvanje 16, Ljubno ob Sa-
vinji, potni list, št. BA 843193, izdala UE
Mozirje. gnl-38785

Ocepek Joško, Čemšenik 45, Čemše-
nik, potni list, št. BA 833735, izdala UE Za-
gorje ob Savi. gnt-39102

Omerzel Marjan, Kojsko 43, Koprivnica,
potni list, št. BA 607093, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnx-39198

Pančur Peter, Oševek 14/a, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 792301, izdala UE Kamnik.
gnd-38868

Panjan Peter, Lamutova ulica 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 458087, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-39029

Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 32, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950416, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-38700

Penica Kristjan, Gradac 52, Gradac, pot-
ni list, št. BA 758559, izdala UE Metlika.
gnp-39031

Perčič Miran, Hafnerjevo naselje 30,
Škofja Loka, potni list, št. AA 807148.
gne-38992

Perhaj Puntar Peter, Polonce Čude 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 291708, izdala
UE Ljubljana. gnp-39131

Petrovčič Boštjan, Pod lipo 95, Vrhnika,
potni list, št. BA 529673, izdala UE Vrhnika.
gno-38886

Picej Helena, Kidričeva ulica 28, Laško,
potni list, št. AA 544003, izdala UE laško.
gnk-39186
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Pirnauer Ivan, Župeča vas 33, Cerklje ob
Krki, potni list, št. AA 418845, izdala UE
Brežice. gns-39003

Podgornik Tjaša, Ul. Rada Simonitija 22,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 6338, izdala UE Nova Gorica. gng-39165

Potočnik Marija, Gorenjskega odreda 2,
Kranj, potni list, št. AA 405519, izdala UE
Kranj. gns-38803

Povše Renata, Oberdorf 15, 9231 Kosten-
berg, potni list, št. BA 781581. gnh-38989

Požar Ernest, Kovačičeva 29/c, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 517988, izdala
UE Koper. gnd-38768

Prešeren Jožica, Partizanska 21, Trzin,
potni list, št. BA 350824, izdala UE Domža-
le. gnq-38730

Prodan Dean, Frenkova ulica 23, Anka-
ran - Ankarano, potni list, št. BA 577114,
izdala UE Koper. gnf-39016

Radić Jelena, Čižmanova 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 738437, izdala UE Ljublja-
na. gnl-39135

Samardžija Dragana, Hrastje 206/b,
Kranj, potni list, št. BA 677095, izdala UE
Kranj. gnv-39025

Silahić Mirko, Papirniški trg 20, Ljublja-
na, potni list, št. AA 531303, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-39226

Simonič Benjamin, Semič 50, Semič, pot-
ni list, št. BA 628682, izdala UE Črnomelj.
gnt-38827

Skočaj Janez, Ceglo 3/a, Dobrovo v Br-
dih, maloobmejno prepustnico, št. AI
147178, izdala UE Nova Gorica. gne-39017

Slevec Branko, Županje njive 15/a, Kam-
nik, potni list, št. BA 270708, izdala UE Kam-
nik. gnn-38808

Sokolova Stanka, Voklo 1, Šenčur, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 87-88/2000 z dne 29. 9. 2000.
gnq-39255

Sterle Zvezdana, Kersnikova 12, Ljublja-
na, potni list, št. AA 937647, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-38794

Svetlik Urška, Ivanke Ferjančič 4, Idrija,
potni list, št. BA 517994, izdala UE Idrija.
gnu-38701

Šajnič Viljem, Trg svobode 23, Tržič, pot-
ni list, št. BA 902969, izdala UE Tržič.
gne-39317

Šavel Matej, Černelavci, Dolga ulica 84,
Murska Sobota, potni list, št. BA 669047,
izdala UE Murska Sobota. gnz-39346

Šenkinc Sandi, Trnje 33, Pivka, potni list,
št. BA 635874, izdala UE Postojna.
gnv-38800

Šimenc Robert, Globočnikova ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. CA 32235, izdala UE
Ljubljana. gnn-39233

Šink Jernej, Trebinjska ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 889496, izdala UE Ljublja-
na. gnv-39275

Škraban Tatjana, Rakičan, Cankarjeva
17, Murska Sobota, potni list, št. AA
807919. gnp-38981

Šobar Ana, Lepovče 6, Ribnica, potni list,
št. BA 389389, izdala UE Ribnica.
gnk-39336

Šobar Tomaž, Lepovče 6, Ribnica, potni
list, št. BA 389390, izdala UE Ribnica.
gnl-39335

Šobar Zdenka, Lepovče 6, Ribnica, potni
list, št. BA 362083, izdala UE Ribnica.
gnj-39337

Šoško Jan, Delavska 7, Ljubljana, potni
list, št. CA 19954, izdala UE Ljubljana.
gnq-39230

Šribar Anton Mitja, Litijska cesta 349,
Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. AA 761623,
izdala UE Ljubljana. gnx-39298

Šribar Mateja, Litijska cesta 349, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. BA 109598, izda-
la UE Ljubljana. gnz-39296

Šribar Olga, Litijska cesta 349, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. AA 764886, izda-
la UE Ljubljana. gnw-39299

Švirt Jože, Jelše pri Otočcu 5, Novo me-
sto - Krka, potni list, št. BA 849878, izdala
UE Novo mesto. gnh-39139

Tabaj Bojan, Prvomajska 5, Nova Gorica,
potni list, št. CA 6473, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-39030

Tajnik Peter, Topolšica 49/a, Topolšica,
potni list, št. BA 979279, izdala UE Velenje.
gnp-38806

Taškar Matej, Bač 152/a, Ilirska Bistrica,
potni list, št. BA 758828, izdala UE Ilirska
Bistrica. gni-39138

Tozon Kristina, Maksa Pirca 7, Sežana,
potni list, št. AA 167452, izdala UE Sežana.
gno-38882

Troha Tomaž, Bognarjeva 46, Ljubljana,
potni list, št. AA 592567, izdala UE Ljublja-
na. gnl-39035

Vaupotič Franc, Keleminova 7, Maribor,
potni list, št. AA 660997, izdala UE Maribor.
gnm-38784

Veler Alenka, Javornik 44, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. AA 1270, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnh-39164

Vigec Zlatka, Petrovičeva 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 312522, izdala UE Ljublja-
na. gnb-38945

Voj Peter, Sv. Peter 92, Sečovlje - Sicci-
ole, maloobmejno prepustnico, št. AI
125971, izdala UE Piran. gnz-39150

Vrabič Vesna, Korčetova 16, Maribor,
potni list, št. AA 652013, izdala UE Maribor.
gnx-39173

Zore Primož, Plešičeva ulica 43, Ljublja-
na, potni list, št. BA 107516, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-39061

Živko Simona, Cankarjeva 15, Maribor,
potni list, št. AA 985611, izdala UE Maribor.
gnq-38805

Osebne izkaznice

Alilović Lejla, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 402910. gnq-38980

Amon Matjaž, Florjanska 75, Sevnica,
osebno izkaznico, št. 78063. gnl-39085

Ančevski Aleš, Frankolovska 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 278312. gny-38972

Baksa Juraj, Draga 16, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 88516. gnq-38755

Baruca Valter, Ilirska 35, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 166624. gnl-38960

Bernard Domen, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, osebno izkaznico, št. 209720.
gnl-38760

Bevc Anamarija, Šišenska cesta 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 357544.
gnn-39108

Blažević Goran, Ulica Bratov Babnik 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 361603.
gni-39238

Boc Simona, Čargova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 301225. gnf-39241

Boškin Francka, Pohorski bataljon 211,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 209894.
gng-39340

Brezovar Ivan, Snebrska 152, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 157836. gne-39142

Cigler Jožefa, Milčinskega ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 360808. gnh-39189

Cizl Andreja, Ribniki 67, Sevnica, oseb-
no izkaznico, št. 165410. gny-39247

Čelebić Ana, Hudovernikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1267. gnh-38914

Delovec Franc, Kovorska 57, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 175337. gno-39082

Demšar Simon, Žibrše 2, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 126089. gnp-38856

Ferenz Marija, Einspielerjeva 5/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 426807.
gny-38997

Glas Borut, Bohorska 21, Sevnica, oseb-
no izkaznico, št. 377902. gnc-39169

Gleščič Boris, Vošnjakova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 283793. gns-38828

Haralović Dragica, Gorica 28, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 5752.
gnw-38799

Iskra Milena, Staneta Severja 5, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.78/2000. gnk-38786

Kersnič Marjeta, Dunajska 351, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 442540.
gnh-38814

Kobal Jure, Ravne 150, Šoštanj, osebno
izkaznico, št. 100663. gns-39028

Kogovšek Sonja, Žirovski vrh 1, Žiri,
osebno izkaznico, št. 226148. gng-38740

Kolar Aleš, Tržaška ulica 51/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 145684. gnv-39329

Kolar Jurij, Vrečkova 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 23758. gnd-39168

Komac Jure, Rosna pot 3, Ljubljana-Po-
lje, osebno izkaznico, št. 338633.
gnz-38846

Kos Jernej, Maroltova 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 307584. gnk-39361

Kovač Milenka, Kavče 13, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 25400. gnv-39175

Kovač Simona, Zapotok 53, Ig, osebno
izkaznico, št. 190270. gny-39047

Kovačič Srečko, Lavtarjeva ul. 20, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 206146.
gng-38965

Kovačić Ladislav, Neubergerjeva 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 137771.
gnv-39225

Lampret Jožica, Radohova vas 18, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 343223.
gnc-39194

Leskovec Angela Marija, Trg revolucije
7/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 90784.
gnx-39073

Mali Stanislav, Šmartno 42, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 190577.
gno-39332

Mandelj Dejan, Klemenova ulica 154,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.79/2000. gnr-38704

Marinič Jaka, Lamutova ulica 20, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.94/2000. gnv-38825

Matejevski Ignjat, Lucan 18/c, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 128523.
gnn-38812

Paj Bogomir, Bevkova ulica 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 203270. gnp-39256

Pavlič Karol, Vičava 3, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 276398. gng-38815

Pavlinek Zdenka, Kolmanova 89, Oreho-
va vas, osebno izkaznico, št. 330266.
gnk-39261

Podgoršek Bojana, Jarmovec 9/a, Dram-
lje, osebno izkaznico, št. 242707. gnr-39254
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Potočnik Barbara, Prešernova 1, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 229700.
gnb-38970

Prokop Maks, Drenov grič 190, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 279815. gnx-38723

Razboršek Jože, Ulica Alojza Rabiča 22,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 161739.
gnf-39141

Redžić Šerifa, Korotanska 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429815. gnd-39318

Renko Anja, Štefanova 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 85456. gni-39338

Serban Igor, Koroška 120, Maribor,
osebno izkaznico, št. 64775. gnf-39191

Silahić Mirko, Papirniški trg 20, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 202119.
gnt-39227

Smerajc Grego, Pot za Brdom 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 49850.
gng-38990

Sojer Vojislav, Vrhovci, Cesta X/36, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 168042.
gnt-38881

Starič Ernest, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 384525.
gno-39357

Suhadolc Rok, Brezovica pri Borovnici
20, Borovnica, osebno izkaznico,
št. 128775. gnu-39126

Šercer Marko, Šišenska cesta 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 200832.
gnk-38986

Šolman Mojca, Gotovlje 133, Žalec, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.39/2000. gnw-39174

Šorn Maja, Selo 12/f, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 64330. gnr-38804

Štrancar Albert, Pod Jezom 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 251753.
gnm-39234

Tomić Anto, Titova 53/b, Jesenice, oseb-
no izkaznico, št. 156984. gni-39188

Tominšek Tanja, Šmartno ob Dreti 51,
Šmartno na Pohorju, preklic osebne izkazni-
ce, objavljen v Ur. l. RS, št.91/2000.
gnv-39179

Ugovšek Tomaž Dejan, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 358976.
gnl-38735

Vidrgar Pavla, Papirniški trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 262672.
gnc-39023

Vrabelj Marija, Pršetinci 9, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 56934. gnh-39014

Zajec Janez, Gotska ulica 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416297. gnt-39277

Zajec Marijan, Ul. Pohorskega bataljona
95, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 4548.
gnr-39104

Zanier Marta, Prekomorskih brigad 62/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 174327. gng-39015

Zupan Daniel, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 365510.
gnl-39160

Vozniška dovoljenja

Ahlin Dejan, Podutiška cesta 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887486, reg. št. 147055, izdala UE Ljublja-
na. gnm-39259

Aleksič Jožica, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1243450, reg. št. 153782, izdala UE
Ljubljana. gnm-39334

Amon Matjaž, Florjanska 75, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031025, reg. št. 10345. gnn-39083

Anžič Roman, Rogatec nad Želimljami 11,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653251, reg. št. 40559, izdala UE Ljublja-
na. gnw-39274

Bajt Matej, Tomšičeva ulica 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BEGH,
št. 40637. gns-38953

Baruca Valter, Ilirska 35, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3076, izda-
la UE Izola. gnr-39204

Benkič Miran, Korovci 12, Cankova, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 33906. gnu-39076

Bertalanič Kristijan Igor, Gornji trg 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 391842, reg. št. 190504. gns-39103

Bevc Anamarija, Šišenska cesta 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433615, reg. št. 219526, izdala UE Ljub-
ljana. gno-39107

Bezlaj Rajko, Bizoviška cesta 22/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929643, reg. št. 199189, izdala UE Ljublja-
na. gny-39272

Bizjak Jernej, Vače 3, Vače, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 108790, izdala
UE Litija. gnp-39231

Bobek Andreja, Brestrniška ul. 1, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 76579, izdala UE Maribor. m-1738

Boc Simona, Čargova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370929, reg. št. 159124, izdala UE Ljub-
ljana. gng-39240

Borac Milan, Lendavske gorice 113, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2700, izdala UE Lendava.
gnu-38801

Borak Branko, Sadinja vas 63, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 766531, reg. št. 135488, izdala UE
Ljubljana. gnz-38996

Božič Janez, Golek 31, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGHF, reg. št. 8011, izdala
UE Krško. gnc-38819

Brelih Erik, Stantetova 11, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 317949,
reg. št. 20899, izdala UE Velenje.
gnb-38995

Brinar Marko, Trg revolucije 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10036, izdala UE Trbovlje. gnc-39319

Brinar Sašo, Sallumines 5, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9466.
gnv-38875

Bučar Bojan, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1051643, reg. št. 54267, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-39105

Bučar Jožefa, Brezovska gora 30, Le-
skovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17516. gnx-38798

Cotić Srečko, Vodnikova 9, Dornberk,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnb-39070

Čagran Darja, Gorišnica 169, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 39722, izdala UE Ptuj. gnk-38711

Čebulj Iztok, Adergas 27, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1194076, reg. št. 48580. gnk-39211

Černač Martina, Viška cesta 69/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

999952, reg. št. 146192, izdala UE Ljublja-
na. gnv-39350

Černič Alojzij, Iška Loka 22, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 888244, reg.
št. 24426, izdala UE Ljubljana. gng-39115

Černjač Frančiška, Zagon 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6779,
izdala UE Postojna. gnm-39134

Čoh Robert, Vrečarjeva 3/a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 20985,
izdala UE Žalec. gnt-39202

Čopič Pucihar Klen, Trdinova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1265890, reg. št. 223438, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-38841

Debenjak Boštjan, Cerovo 4, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnp-38756

Dedić Mujo, Poljče 33, Begunje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1163072, reg. št. 21984, izdala UE Kranj.
gnt-38752

Delčnjak Aleš, Hrastovec 1/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1382298, reg. št. 24524, izdala UE Vele-
nje. gnt-39252

Demšar Simon, Žibrše 2, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7092,
izdala UE Logatec. gno-38857

Dolinšek Andrej, Pivola 16, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1239165,
reg. št. 73141, izdala UE Maribor. m-1798

Dolžan Primož, Verhovčeva cesta 5, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12131, izdala UE Vrhnika.
gnu-39051

Dornik Igor, Prelovškova 22, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1068681, reg. št. 25079, izdala UE Dom-
žale. gnn-38862

Drobnjaković Nebojša, Klanska ulica 17,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 954945, reg. št. 114293, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-39148

Emeršič Tanja, Kajuhova 5, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 20555, izdala
UE Ptuj. gni-38938

Esih Alojz, Pohorska cesta 10, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4023.
gnz-39071

Fabjan Robi, Kreplje 4, Dutovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14676, izdala
UE Sežana. gnn-39208

Feltrin Mitja, Žagarjeva ulica 9, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000301695, izda-
la UE Tolmin. gnl-38835

Fink Katja, Javornik 54, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17758, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnu-38951

Fister Alenka, Podbrezje 183, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404767,
reg. št. 52938, izdala UE Kranj. gnc-39119

Fon Žiga, Blejska Dobrava 139, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1129035, izdala UE Jesenice.
gnr-39079

Foršček Zdenka, Vir pri Stični 47, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 140239, izdala UE Grosuplje.
gnc-38994

Forštnarič Darko, Antoličičeva 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 108252, izdala UE Maribor. m-1797

Fujs Roman, Radovci 44, Grad, vozniško
dovoljenje, reg. št. 35705. gnd-38743

Gerbec Goran, Srednje 7, Ročinj, vozni-
ško dovoljenje. gnj-39012
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Germ Saša, Limbuška cesta 25, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
873101, reg. št. 82954, izdala UE Maribor.
m-1743

Goričan Boštjan, Placar 11/a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32413, izdala UE Ptuj. gnw-39074

Gorinšek Stanko, Dobrnež 16, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7817. gnn-38958

Goršič Anton, Zatišje 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 375502, reg.
št. 4097. gnk-39086

Grašič Stanislav, Cesta marašala Tita 62,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
S 00281561, izdala UE Jesenice.
gne-38842

Grilč Peter, Rdeči breg, del 17/c, Lo-
vrenc na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 5160, izdala UE Ruše.
m-1800

Gvozdanović Milan, Slape 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1363952, reg. št. 15996, izdala UE Ljublja-
na. gnn-39033

Habjan Avrelija, Črni vrh 25/a, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294195,
izdala UE Žalec. gni-38788

Hajdinjak Aljana, Kopališka ulica 27, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 19015. gnv-39075

Hertiš Marijan, Falska cesta 99, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
755076, reg. št. 6061, izdala UE Ruše.
gnm-38959

Hrastnik Andrej, Sp. trg 49, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 7553, izdala UE Ruše. m-1783

Ilić Zdenka, Slovenska 67, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 699901,
reg. št. 9816, izdala UE Domžale.
gnm-39309

Ilija Anica, Želodnik 12, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 397637, reg.
št. 26783, izdala UE Domžale. gns-39353

Jelenc Jožica, Lepa pot 5, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23906,
izdala UE Celje. gnm-38884

Jerak Jožef, Dobrava pri Škocjanu 17,
Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5572, izdala UE Novo mesto. gno-39207

Jerman Marjetka, Pod trančo 2, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 80/2000. gnt-39152

Jovanović Slobodan, Veliki vrh pri Šmarju
16, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9049, izdala UE Grosuplje.
gnn-39158

Jusuf Ismaili, Dobrovnik 247, Dobrovnik -
Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5555, izdala UE Lendava.
gnz-38821

Kacjan Karmen, Loka 52, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1093213,
reg. št. 96379, izdala UE Maribor. m-1799

Kahrič Miha, Dunajska cesta 105, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342061, reg. št. 206517, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-39123

Kamenšek Bojan, Majšperk 35, Maj-
šperk, potrdilo o opravljenem CPP, št. 3749,
izdala UE Ptuj. gni-38713

Kapun Oto, Ulica II. prekomorske briga-
de 20/a, Koper - Capodistria, vozniško do-
voljenje, kat. B, št. 9970. gnr-38954

Kerin Cvetka Alojzija, Turnerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 611205, reg. št. 172149, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-38739

Klaneček Drago, Na postajo 67, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 30250,
izdala UE Ptuj. gnu-39201

Klemenc Iztok, Raičeva ulica 54, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286186, reg. št. 141615, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-38708

Kokalj Primož, Prelovčeva 1/a, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1394539,
reg. št. 10507, izdala UE Idrija. gnb-39170

Kokol Leja, Griže 68, Griže, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1195329, izdala
UE Žalec. gnp-39156

Kolenc Vojko, Gruberjevo naselje 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 263825, reg. št. 89937, iz-
dala UE Ljubljana. gnb-38770

Korošec Jožef, Mikloša Kuzmiča 26, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 28799, izdala UE Murska Sobota.
gns-38853

Korošec Stane, Tbilisijska ulica 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138504, reg. št. 215350, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-39045

Kostić Borka, Poljanska cesta 66/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460417, reg. št. 179626, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-39345

Košar Karmen, Veščica 37, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11785. gne-38717

Koštomaj Branko, Savinjska cesta 4, Ža-
lec, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 80/2000. gnj-38837

Kovač Andreja, Polje, Cesta XXII/25 d,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 999593, reg. št. 209588, izdala
UE Ljubljana. gnc-39044

Kovač Simona, Zapotok 53, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 810884, reg.
št. 197466, izdala UE Ljubljana. gnx-39048

Kovaljev Sandi, Škofjeloška cesta 32,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1371134, reg. št. 214662, izdala UE
Ljubljana. gnb-39145

Krajcar Egidio, Ul. Svetega Petra 13, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 488, izdala UE Izola. gnn-39133

Krajnc Barbara, Trg Rivoli 7, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639374,
reg. št. 27266, izdala UE Kranj. gnk-38836

Kralj Boris, Strma pot 3, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1046, izdala UE Koper. gnl-38985

Križnjak Jožef, Ulica Šercerjeve brigade
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 575074, reg. št. 49280, iz-
dala UE Maribor. m-1791

Kuhar Pucko Melita, Steletova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 112360, reg. št. 20665, izdala UE Koper.
gnk-38761

Kustec Marko, Adamičeva cesta 1/c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 21514, izdala UE Grosuplje. gne-39242

Laissani Vesna, Kidričeva 75, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8541, iz-
dala UE Ljutomer. gnp-39206

Lazar Jure, Ulica Goce Delčeva 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215454, reg. št. 207720, izdala UE Ljub-
ljana. gni-38838

Lebar Stojan, Ulica Slavka Rožanca 24,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17262. gnp-39081

Legen Violeta, Makedonska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
910801, reg. št. 73372, izdala UE Maribor.
m-1747

Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610894, reg. št. 100973, izdala UE Mari-
bor. m-1812

Lesjak David, Vozniška pot 7/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 587105,
reg. št. 4783, izdala UE Ruše. m-1739

Levačič Dušan, Razkrižje 60, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 5826,
izdala UE Ljutomer. gnc-38944

Lipavic Alja, Smrekarjeva 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 575480,
reg. št. 100284, izdala UE Maribor. m- 1775

Lomšek Metoda, Vošnjakova 6, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5064, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-39000

Lotrič Marjan, Vošče 3, Radovljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCDE, št. S 1080504,
reg. št. 22499. gnp-38731

Lovec Leandra Agnes, Lovska 1, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 799160, reg. št. 86437, izdala
UE Maribor. m-1740

Marinič Jaka, Lamutova ulica 20, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 94/2000. gnu-38826

Marković Milan, Polje, Cesta VI/28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586689, reg. št. 193154, izdala UE Ljublja-
na. gnt-38706

Mihajlović Marijana, Kosovelova 8, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15757, izdala UE Brežice. gno-38807

Mikulin Milojka, Vrtna ulica 16, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1027, izdala UE Izola. gnn-39283

Mislej Branko, Senožeče 74/a, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 12966, izdala UE Sežana. gnz-38721

Mladovan Aleksander, Ozeljan 6, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Nova Gorica. gnl-39239

Mlakar Cvetka, Ul. Marjana Jerina 5, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 880897, reg.
št. 21001, izdala UE Celje. gnt-39127

Mlinarič Miha, Lončarjev dol 7/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1309489, reg. št. 11343. gnx-39027

Najžar Andrej, Kapelska cesta 28, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9752, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-38737

Nekrep Jože, Vranji vrh 22/b, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5609, izdala UE Pesnica. m-1749

Novak Alen, Ul. Slavka Gruma 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38851, izdala UE Novo mesto.
gnx-38777

Novak Primož, Oražnova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1000660, reg. št. 209330, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-39352

Osmanović Nedžib, Rodoljuba Čolakovi-
ća 18, Srebrenica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1352174, reg. št. 229888, izda-
la UE Ljubljana. gnw-39149

Osojnik Vinko, Miklošičeva ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 183626, reg. št. 15312, izdala UE
Domžale. gnw-39049
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Ozimek Dušica, Posavskega ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1251107, reg. št. 175893, izdala UE
Ljubljana. gnm-39359

Pandžić Ervin, Jakčeva ulica 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190070, reg. št. 216471, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-39129

Paravinja Jure, Pod brezami 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190387, reg. št. 219683, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-38885

Pečovnik Franc, Ul. Karla Paja 13, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3153. gnq-39080

Peklar Matej, Roška 11/b, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1127320,
reg. št. 110582. m-1736

Pervanje Rajka, Cesta 1. maja 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392612, reg. št. 36765, izdala UE Kranj.
gns-38778

Petrović Dimitrije, Lovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
413130, reg. št. 94423, izdala UE Ljublja-
na. gnj-39237

Pintar Benjamin Erazem, Žlebe 1/I, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297521, reg. št. 154964, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-39229

Podlesnik Marjetka, Ložnica 23/c, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
675363, izdala UE Žalec. gnb-38820

Pohar Nika, Rozmanova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340895, reg. št. 230280, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-38848

Popivoda Tamara, Trebinjska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 645650, reg. št. 173343, izdala UE Ljub-
ljana. gns-38878

Potisek Mojca, Cesta za Gradom 5/a,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1316793, izdala UE Laško. gnj-38787

Povše Maja, Večna pot 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, št. S 1264854,
reg. št. 225413, izdala UE Ljubljana.
gne-38742

Požar Ernest, Kovačičeva 29/c, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18485, izdala UE Koper. gnx-38748

Praznik Jurij, Gozdarska 52, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 10465,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnq-38830

Pulko Horvat Andrej, Predilniška 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874343, reg. št. 106397. m-1733

Raščan Magdalena, Cesta Staneta Ža-
garja 44, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1115666, reg. št. 24902, izda-
la UE Kranj. gnd-39068

Razboršek Jože, Ulica Alojza Rabiča 22,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1313847, izdala UE Jesenice.
gng-39140

Rebernik Primož, Pajerjeva 12, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1180049,
reg. št. 48478, izdala UE Kranj. gny-38772

Rejc Sonja, Sokolska ul. 14, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1384127,
reg. št. 10832, izdala UE Trebnje.
gnw-38774

Remškar Peter, Tomišelj 19, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1049877, reg.
št. 208224, izdala UE Ljubljana. gnz-39046

Repovž Vida, Pot za Bistrico 17, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

786747, reg. št. 9180, izdala UE Domžale.
gnz-39321

Romih Sonja, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44201, izdala
UE Celje. gnf-38791

Satler Matjaž, Kidričevo naselje 5, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6653, izdala UE Gornja Rdgona.
gnf-38741

Seferović Isak, Ižanska cesta 375, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971515, reg. št. 75561, izdala UE Ljublja-
na. gnf-39216

Selič Irena, Spodnja Rečica 200, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217768, izdala UE Laško. gny-38797

Senekovič Vesna, Ruperče 19, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379624, reg. št. 117527, izdala UE Mari-
bor. m-1803

Skarlovnik Ajda, Rutarjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351633, reg. št. 231158, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-39056

Smerajc Gregor, Pot za brdom 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1011220, reg. št. 190959, izdala UE Ljub-
ljana. gne-39042

Smerke Renata, Lutreško selo 27, Oto-
čec, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 77/2000. gnk-38961

Sojer Vojislav, Vrhovci, Cesta X/36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389134, izdala UE Ljubljana. gnp-38860

Starič Ernest, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 612190, reg. št. 144865, izdala UE
Ljubljana. gnp-39356

Staš Adam, Staneta Žagarja 33, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1317716, reg. št. 26358. gni-38963

Sterle Zvezdana, Kersnikova 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934712, reg. št. 59642, izdala UE Ljublja-
na. gnb-38795

Stojakovič Slavko, Zlato polje 3/a, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1401898, reg. št. 43946 - duplikat II.
gnq-38955

Suhadolc Rok, Brezovica pri Borovnici
20, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 12945, izdala UE Vrhnika.
gnv-39125

Šeber Dušan, B. Kalina 57, Solkan, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gns-38753

Šimenc Robert, Globočnikova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1454250, reg. št. 216425, izdala UE
Ljubljana. gno-39232

Šket Jure, Cesta v Rošpoh 14, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1278671,
reg. št. 116239, izdala UE Maribor. m-1753

Škratek Gorazd, Libeliče 37, Libeliče,
vozniško dovoljenje, št. 5992. gnz-39171

Šoba Robert, Leskovec 88, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11258.
gnw-39199

Špendal Tina, Dol. Prapreče 9, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384371, reg. št. 11943, izdala UE Treb-
nje. gnc-39094

Štajdohar Dušan, Vajgen 32, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11309, izdala UE Pesnica. m-1759

Šteharnik Janez, Stare sledi 4, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.

št. 1338, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-38718

Štimac Srečko, Ljubljanska cesta 6, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 2845, izdala UE Vrhnika.
gnr-39054

Štrancar Albert, Pod Jezom 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365925, reg. št. 232488, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-39235

Štravs Doroteja, Socka 23, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9128,
izdala UE Celje. gnk-39190

Štrekelj Zvonko, Miklošičeva ulica 1, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 6515, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-38946

Šuštaršič Tjaša, Gortanova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234050, reg. št. 223339, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-39050

Ternjak Aleksander, Jareninski vrh 18/a,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12791, izdala UE Pesnica. m-1724

Teržan Simona, Ulica Frank. žrtev 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 46395. gnu-39026

Tomažin Marjan, Podulce 21, Raka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16531, iz-
dala UE Krško. gny-39172

Tomše Marjan, Podvine 33, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243313, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq-39055

Tomšič Janez, Ponikve 23, Videm-Dobre-
polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19845, izdala UE Grosuplje. gne-39117

Topalovič Nastja, Mencingerjeva 34, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1289968, reg. št. 114872, izdala UE Mari-
bor. m-1725

Trivić Dragan, Cankarjeva 15, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gns-39203

Turk Ljubo, Ruska ulica 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 101749,
reg. št. 123178, izdala UE Ljubljana.
gno-38982

Tušek Marjan, Gosposvetska 60, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916057, reg. št. 103207. m-1809

Udovič Mitja, Novokračine 57, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1269680. gnx-38948

Ugovšek Tomaž Dejan, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 145961, reg. št. 184266, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-38734

Vahen Marko, Linhartova cesta 94, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1216465, reg. št. 165799, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-38858

Verdnik Igor, Iršičeva 16, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 910609,
reg. št. 83486, izdala UE Maribor. m-1761

Vergo Marko, Kompolje 110, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 17036, izdala UE Grosuplje. gnb-39195

Vertačnik Damjan, Prisojna 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001078111, reg. št. 26001, izdala UE Ve-
lenje. gnd-39193

Veselko Rudolf, Vojkova 38, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4034, izdala UE Piran. gnl-39210

Vintar Marjan, Kalce, Naklo 6, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10283, izdala UE Krško. gnh-38818
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Vogrinčič Milan, Spodnji Žerjavci 67, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1008000, reg. št. 4136.
m-1808

Volčanšek Matjaž, Ferkova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
877085, reg. št. 103004, izdala UE Mari-
bor. m-1752

Vrečar Mojca, Celovška cesta 127, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373452, reg. št. 137532, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-39355

Vrhovnik Anton, Tunjice 24/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 762, izdala UE Kamnik. gns-38703

Zagoranski Miha, Hajdoše 101, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 37458, izdala UE Ptuj. gnq-38855

Zajc Boris, Valburga 15/a, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
352948, reg. št. 114284, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-39349

Zajec Janez, Gotska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
353377, reg. št. 80633, izdala UE Ljublja-
na. gnu-39276

Zaletelj Vinko, Sevno 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11332, izdala
UE Novo mesto. gnz-38746

Završnik Anton, Obrtniška ulica 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22209,
izdala UE Ptuj. gnl-38939

Zbačnik Anton, Podklanec 16, Sodraži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 7573, izdala UE Ribnica. gnw-38999

Zgonec Robert, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252721, reg. št. 125985, izdala UE
Ljubljana. gnq-39280

Zore Primož, Plešičeva ulica 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503766, reg. št. 21379, izdala UE Ljublja-
na. gnj-39062

Zorec Darja, Vrazova 48, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1093364,
reg. št. 70281. m-1795

Zubin Barbara, Seča 103, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 13210, izdala UE Piran. gnw-38749

Zupan Daniel, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1212286, reg. št. 208138, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-39159

Zupančič Igor, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145579, reg. št. 130315, izdala UE Ljub-
ljana. gne-38867

Zver Boštjan, Kajuhova 24, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 21076.
gnd-38943

Zver Jožef, Rakičan, Partizanska 16,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 39108. gnf-38941

Žegarac Čedomir, Dravska pot 8, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 37134, reg. št. 84839.
m-1731

Žemva Jože, Zasip, Rebr 19, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 492777,
reg. št. 6709. gnn-38733

Žmavc Bojan, Rakovci 31, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11556.
gnf-39166

Žurej Primož, Cirila Debeljaka 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42609.
gnj-39162

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Bratov Babnik
10, Ljubljana, preklicuje polici zdravstvene-
ga zavarovanja v tujini z asistenco Coris, in
sicer št.: 0071050, 0082187. Ob-37868

BRATA KNAVS d. n. o., Šmartinska 129,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 296173, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc-39069

Černač Martina, Viška cesta 69/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 280848, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-39351

Drekar Matjažič Jožica, Šentiljska cesta
17, Maribor, zavarovalno polico, št. 303602,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Ma-
ribor. gnu-38976

Germ Saša, Limbuška cesta 25, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 340524, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-1750

Jamnik Anton, Bartlova ulica 3, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 101181391,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-39128

Kozlovič Celestin, Vanganel 33, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. 778436,
izdala zavarovalnica Adriatic. gny-39072

Leka, d.o.o., Videm 22, 1262 Dol pri
Ljubljani, preklicuje zavarovalno AO polico
št. 283098 zavarovalnice Slovenica, zavaro-
valniška hiša, d.d., Celovška c. 206, 1000
Ljubljana. Ob-37867

Lovrić Milan, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 738953, izdala zava-
rovalnica Tilia. gng-38715

Medved Zoran, Bukovska vas 13/a, Šent-
janž pri Dravogradu, zavarovalno polico,
št. 285073, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-38790

Novak Edita, Cankarjeva 15, Lendava -
Lendva, zavarovalno polico, št. AO 773050.
gnx-38998

Omerović Enver, Koželjeva 8/a, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 687117, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-39011

Oražem Dore, Ul. Juleta Gabrovška 34,
Kranj, zavarovalno polico, št. 101280259,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-38750

Pečoler Simon, Pameče 1, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 304144, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-38789

Pooblaščena agencija Adriatic, d.d., Zar-
tic, d.o.o., Zalošče 10a, 5294 Dornberk,
preklicuje zavarovalni dokument stroge evi-
dence: tip dokumenta: Z-3, številka doku-
menta: 00181850. Ob-37865

Robinšak Branko, Gmajna 20, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 354113, iz-
dala zavarovalnica Slovenica, d.d.
gnh-39064

Serban Igor, Koroška 120, Maribor, za-
varovalno polico, št. 340634406, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. filiala Maribor.
gns-39078

Sladič Aleš, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 737005, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-39066

Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., Ljub-
ljana, preklicuje za Agencijo KD Net, Celov-
ška c. 91, Ljubljana, 583 polic, in sicer:

– ZK: 226403, 1047756, 1047757,
1047760, 1047762, 1047764, 1047765,
1047766, 1047767, 1047770, 1047771,
1047776, 1047782, 1047783, 1047784,
1047785, 1047787, 1047788, 1047801,

1047806, 1047807, 1047808, 1047809,
1047810, 1047814, 1047815, 1047816,
1047817, 1047818, 1047819, 1047820,
1047821, 1047822, 1047823, 1047824,
1047825, 1047828, 1047829, 1047830,
1047831, 1047832, 1047833, 1047834,
1047851, 1047852, 1047856, 1047857,
1047858, 1047859, 1047944, 1047946,
1047947, 1047948, 1047949, 1047950,
1047951, 1047952, 1047953, 1047954;

– AO (ZAO 2): 58246, 58269, 58309,
58310, 58311, 58312, 58313, 58325,
58330, 101838, 101844, 101845,
101848, 101849, 101850, 101851,
101852, 101853, 101854, 101890,
101892, 101893, 101894, 101895,
101896, 101897, 101898, 101899,
101900;

– pobotnice (ZAV 5): 6226–6425 – 200
kom, 6626–6650 – 25 kom, 62001,
62003–620025 – 23 kom;

– AK (ZAK 2): 2647, 2653, 2654, 2655,
2656, 2675, 2696, 2721, 2722, 2723,
2731, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744,
2745, 28177, 28178, 28179, 28180,
28181, 28182, 28183, 28184, 28185,
28186, 28187, 28188, 28189, 28190,
28191, 28192, 28193, 28194, 28195,
28196, 28197, 28198, 28199, 28200;

– nezgoda (ZAN 2): 1576, 1577, 1578,
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,
1591, 1592, 1593, 1594, 1763, 1764,
1767, 1774, 1775, 1881, 1883, 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898, 1899, 1914, 1996,
1997, 1998, 1999, 20036, 20037,
20038, 20102, 20115, 20116, 20120,
20121, 20122, 20123, 20124, 20125,
20576, 20580, 20584, 20585, 20595,
20599, 20601, 20613, 20623, 20786,
20787, 22966, 22968, 22969, 22970,
22971, 22972, 22973, 22974, 22975;

– vinkulacije (ZAV 32): 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650;

– premoženje (ZAC 4): 20505, 20506,
20507, 20571, 20585, 21212, 21213,
21215, 21686, 21693, 21694, 21695,
21696, 21697, 21698, 21699, 21700,
22288, 22289, 22290, 22291, 22296,
23380, 1004330, 1004335, 1004676,
1004677, 1004678, 1004681, 1004682,
1004683, 1004684, 1004690, 1004691,
10046792, 1004713, 1004835,
1004836, 1004837, 1005182, 1005183,
1005184, 1005191, 1005192, 1005193,
1005194;

– stanovanje (ZAC 5): 20254, 20255,
20256, 20257, 20258, 20259, 20260,
20291, 1003377, 1003509, 1003730,
1003731, 1003732, 1003744, 1003745,
1003746, 1003747, 1003748, 1004232,
1004251, 1004252, 1004253, 1004254,
1004255, 1004256, 1004257, 1004258,
1004259, 1004260. Ob-37869

Verderber Petra, Staretova ulica 14/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 715841, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gno-38957

Zajec Tina, Ul. Pohorskega bataljona 95,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 286998, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnt-39106
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Zupan Niko, Begunje 108, Begunje na
Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 293647. gnx-39223

Židanek Ana, Pod Goricami 56, Brezovi-
ca pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. 868954. gnd-39218

Žižek Srečko, Oreslavci 33, Spodnji Iva-
njci, zavarovalno polico, št. 0767068.
gnc-38719

Spričevala

Al Jezany Katrin, Dominkuševa 10, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Gimnazije in sred-
nje šole Ruše, izdano leta 2000. m-1777

Babič Silvo, Leona Zalaznika ulica 4, Ma-
ribor, spričevalo od 1 do 3. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1980, 1981 in 1982.
m-1781

Bačič Dragica, Godič 41, Stahovica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu gostinske šole,
smer natakar, izdano leta 1976. gnf-38991

Bečirević Kanita, Jakčeva ulica 20, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1991 in 1992.
gnw-38874

Bencak Ilić Marjeta, Pod hribom, Cesta
II/34, Grosuplje, indeks, izdala Srednja šola
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnv-39058

Berčon Marija Jadranka, Bukovica 24,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
stilne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnp-38956

Bezjak Doris, Vrbanska 147a, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šo-
le Maribor, izdano leta 2000. m-1730

Bizjak Borut, Polanškova ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Maks Pečar v
Ljubljani, izdano leta 1996. gns-39303

Brajdič Mihaela, Drnovo 90, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o končani OŠ Milke
Kerin Leskovec pri Krškem, izdano leta
1997. gnf-39091

Brataševec Matjaž, Mala Žablje 34/a, Do-
bravlje, indeks, št. 26103369, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo.
gng-39144

Brcar Biserka Čop, Sp. Gorje 90/b, Zgor-
nje Gorje, spričevalo od 1. do 3. letnika Sred-
nje medicinske šole, izdano leta 1976, 1977
in 1978. gnm-39088

Brdar Nenad, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1989 do 1992. gnu-38709

Bricelj Andrej, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1990 in 1991.
gnw-38949

Bričnik Helga, Kosminova 5, Maribor, let-
no spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le Maribor, izdano leta 1981. m-1794

Budiša Tamara, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Danile Kumar, iz-
dano leta 1994, izdano na ime Vasilić Tama-
ra. gnt-38952

Burzič Mirsad, Brvace 1, Grosuplje, spri-
čevalo o končani OŠ Luis Adamič Grosuplje,
izdano leta 1992. gns-39053

Cilenšek Zoran, Prvomajska ulica 2, Liti-
ja, indeks, izdal Srednješolski center PTT v
Ljubljani. gny-38722

Cvetko Helena, Greenviška 12, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šo-
le Maribor, izdano leta 1988. m-1801

Čavar Zlatko, Keršičeva 29/a, Trbovlje,
spričevalo Centra strokovnih šol Zagorje, šol-
sko leto 1978/79. gnh-39093

Čepin Bojana, Podkraj 4, Mežica, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gostinske šole.
gnh-38714

Čerin Nina, Dergomaška 19, Ljubljana,
indeks, št. 25006194, izdala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani. gnh-39039

Čretnik Leder Alenka, Reteče 40, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu I. gim-
nazije Ljubljana Bežigrad, izdano leta 1982,
izdano na ime Čretnik Alenka. gnd-39143

Čučko Helena, Gozdna pot 11, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1995/96. m-1756

Čuk Martina, Kvedrova 14, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o končani OŠ Anton Uk-
mar Koper. gnn-38833

Čuk Martina, Kvedrova 14, Koper - Ca-
podistria, indeks, Srednje ekonomsko trgov-
ske šole. gno-38832

Čuš Silva, Bresnica 18, Podgorci, indeks,
št. 61160817, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-1732

Delčman Maja, Zg. Partinje 102, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
ššolskega centra Ptuj - ekonomska šola, iz-
dano leta 1999. m-1782

Deomić Azra, Sp. plavž 11, Jesenice, di-
plomo Gopstinske šole, št. 2128, izdana le-
ta 1989. gnw-38728

Dobrijević Jovan, Plastovo 107, B. Ma-
nastir, diplomo Poklicne živilske šole Mari-
bor, izdana leta 1974. gne-39092

Dražil Sandra, Prečna pot 15, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le, izdano leta 1998. gnh-39214

Drljača Gordana, Ulica Arnolda Tovornika
4, Maribor, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1766

Dvoršak Suzana, Prušnikova 50, Maribor,
potrdilo o opravljenem izpitu o vzgoji pred-
šolskih otrok, izdano leta 1982. m-1807

Fabjan Matej, Nove Trate 37, Mozirje,
indeks, št. 81504013, izdala EPF Maribor.
m-1790

Fak Ivan, Krčevinska 100, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šol-
skega centra - smer gradbeni tehnik, izdano
leta 1968. m-1778

Ferlež Selina, Koroška cesta 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1982. m-1814

Florian Čeh Branka, Pobrežje 142/a, Vi-
dem pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šole za prodajalce ŠC Ptuj, izdano
leta 1982/83, izdano na ime Čeh Branka.
gnz-38971

Frelih Tatjana, Brezje 55, Brezje, spriče-
valo 2. razreda OŠ A. Linharta podružnica
Mošnje, izdano na ime Frelih Nejc.
gno-38732

Gajšek Dragana, Borova vas 30, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 2000. m-1788

Godec Aleksandra, Grajski trg 16, Rače,
spričevalo o končani OŠ Rače, izdano leta
1984. m-1762

Gorenšek Mateja, Cesta Gorenjskega
odreda 19, Bled, maturitetno spričevalo Gim-
nazija Poljane, izdano leta 1995. gnn-38758

Gregorič Aleš, Vinarska cesta 42, Bizelj-
sko, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega cen-
tra novo mesto, poklic mehanik vozil in voz-
nih sredstev, izdano leta 1995 in 1996.
gno-39057

Gregorinčič Žiga, Ul. bratov Učakar 80,
Ljubljana, indeks, št. 20200071, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gni-38738

Gselman Andreja, Vinarje 21, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1999. m-1728

Hajtnik Alen, Maistrova ulica 11, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo, št. I-485 Cen-
tra srednjih šol tehnične in družboslovne
usmeritve Velenje, izdano leta 1989 - smer
elektrotehnik, elektronik. gni-38817

Harnik Niko, Segulinova 6, Ruše, diplo-
mo Srednje agroživilske šole, izdano leta
1990. m-1727

Hojnik Simona, Praprotnikova 17, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1991. m-1804

Holer Andrej, Prisoja 7, Radlje ob Dravi,
maturitetno spričevalo Strojno kovinarske
šole Ravne, izdano leta 1994/95.
gnj-39087

Jagarinec Ankica, Železnikova 16, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih
Maribor, izdano leta 1985. m-1771

Jarc Marko, Hoška ulica 14, Maribor, ma-
turitetno spričevalo IV. gimnazije Ruše, izda-
no leta 1999. m-1764

Jordan Gorazd, Gunduličeva 23, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. razreda Gimnazije
Miloša Zidanška Maribor, izdano leta
1976/77 in 1977/78. m-1751

Jugovec Anja, Cesta v Rošpoh 57, Kam-
nica, indeks, št. 61133578, izdala Pedago-
ška fakulteta. m-1741

Jus Rok, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papir-
ja, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gnu-39001

Kastelic Tomaž, Babnogoriška cesta 3,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje elek-
tro šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
gnz-38796

Kavalar Miran, Hrušica 3/a, Hrušica, in-
deks, izdala Srednja šola Jesenice leto izda-
je 1979. gnh-38964

Kavčič Aleš, Tovarniška cesta 16, Ajdov-
ščina, spričevalo o končani OŠ na Delavski
univerzi v Ljubljani, izdano leta 1989.
gno-39182

Kazaferović Samir, Donja Sanica 22, Gor-
nja Sanica, diplomo Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdana leta 1985. gny-39222

Kep Vesna, Koroška cesta 37, Dravo-
grad, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole v Slovenj Gradcu. gnv-39100

Kiziler Michael, Starošince 6, Cirkovce,
zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1992. m-1784

Klampfer Simona, Aškerčeva ul. 35, Ru-
še, spričevalo o končani OŠ Martin Konšak
Maribor. m-1810

Kneževič Vesna, Janka Puclja 7, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1996. gnf-38816

Kobal Martina, Višnje 25, Col, spričevalo
3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnb-39220

Koder Vesna, Zg. Hlaplje 2, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o končani OŠ Janeza
Levca v Ljubljani, izdano na ime Pivk Vesna.
gnv-38850
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Kokol Damir, Gajštova 4, Maribor, indeks,
št. 81489365 Ekonomsko poslovne fakulte-
te v Mariboru. m-1755

Kosar Bojan, Krčevina pri Vurgeku 4, Ptuj,
spričevalo poklicnega šoferja, izdano leta
1981. m-1774

Košir Rebeka, Zg. Bitnje 276, Žabnica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1995. gne-39217

Kovač Srečko, Proseniško 40, Šentjur,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole
za energetiko Celje, izdano leta 1997.
gnp-39181

Kovačič Sašo, Depala vas 55, Domžale,
diplomo Srednje šole za strojništvo, izdana
leta 1988, št. I/S-1288. gnr-38754

Kralj Tadej, Studenec 69, Studenec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Kr-
ško, smer strojni tehnik, izdano leta 1995.
gne-39167

Kramer Peter, Na trgu 26, Mozirje, diplo-
mo Srednje šole Borisa Kidriča v Celju, št.
IIIB/544, izdana leta 1990. gnc-38969

Kucljak Davor, Vinogradniška pot 6, Pri-
gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške šole Celje, izdano leta 1983.
gnn-38883

Kvar Majda, Ločki vrh 21, Destrnik, za-
ključno spričevalo Poklicne administrativne
šole v Ptuju, izdano leta 1981. m-1760

Lange Christian, Dermastijeva ulica 37,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za Pošto, ekonomijo in teleko-
munikacije, št. 119/96, izdano leta 1996.
gny-39147

Lapornik Maksimiljan, Lesično n.h., Le-
sično, spričevalo od 1. do 3. letnika Gostin-
ske šole v Celju, izdano leta 1973 - 1976.
gne-39096

Lavtižar Nada, Zg. rute 50, Gozd Martu-
ljek, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole v Radovljici, izdano leta 1977/78, izda-
no na ime Kugić Nada. gnc-39244

Lederer Mateja, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Domžale, izdano leta 1997.
gng-38844

Lipuš Olga, Podvelka 18, Podvelka, in-
deks, Srednje zdravstvene šole Slovenj Gra-
dec. gnt-38802

Lukić Jelena, Ulica Slavka Gruma 90, No-
vo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, št. 238, izdano leta 1996.
gnz-39196

Marhold Sebastjan, Ferkova 14, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Angel Besednjak
Maribor, izdano leta 1997. m-1767

Marušič Vanja, Ivana Regenta 55, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1984. gnm-38834

Mavrič Ana, Vrhovlje 23, Kojsko, indeks,
št. 27004158, izdala Fakulteta za matemati-
ko in fiziko. gnu-39151

Mesarec Cvetka, Gortanova 8, Rače, di-
plomo Srednje ekonomske šole, izdana leta
1990. m-1780

Misja Gašper, Klopčičeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnz-38871

Misja Gašper, Klopčičeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ za odrasle v
Ljubljani, Miklošičeva cesta. gnb-38870

Muhič Anja, Obrežna ulica 123, Maribor,
spričevalo 2. letnika Gimnazije in srednje ke-
mijske šole, gimnazijski program, izdano leta
1998. m-1798

Nešič Tatjana, Pariške komune 7, Mari-
bor, spričevalo 8. razreda OŠ France Preše-
ren Maribor, izdano leta 1995. m-1796

Nježić Svjetlana, Gubčeva 1, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnk-38811

Novak Domen, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnx-38823

Novak Marjeta, Kamnogoriška cesta 43,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Adolf Jak-
hla Zalog, izdano 15. 6. 1976. gni-38988

Novoselc Anita, Mali vrh 19/a, Globoko,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Sevnica, izdano leta 1992. gnb-38745

Oberč Alenka, Florjan 184, Šoštanj, di-
plomo Centra srednjih Velenje, izdana leta
1987. gnz-39121

Oblak Karmen, Ozka pot 4, Celje, indeks,
št. 93464304, izdala FKKT. m-1737

Ogorevc Tina, Brezina 19, Brežice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in eko-
nomske šole Brežice. gnn-38983

Pajek Stanko, Mislejeva ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo od 1. do 3. letnika CDI Univer-
zum v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1993.
gnt-39006

Pardo Bojan, Ul. Prekomorskih brigad 10,
Postojna, diplomo Srednje tehnične in naro-
voslovne šole v Postojni - smer lesarstvo,
izdana leta 1986. gnn-39008

Pečko Marina, Ruta 29, Lovrenc na Drav-
skem polju, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole, izdano leta 1996 v Mariboru.
m-1748

Peklar Borut, Cesta 14. divizije 3, Mari-
bor, spričevalo od 1 do 3. letnika SERŠ
Maribor. m-1726

Pekonja Andrej, Koroška c. 21, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo SKSMŠ v Mariboru, izdano leta
1996. m-1785

Pem Nataša, Ljubljanska 27/b, Maribor,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
izdana leta 1985. m-1770

Petovar Aleksandra, Dupleški vrh 46,
Spodnji Duplek, spričevalo od 1. do 3. letni-
ka Srednje živilske šole, izdano leta 1989,
1990 in 1991. m-1806

Petrič Valerija, Rdeči breg 22, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 1. do 8. raz-
reda OŠ Lovrenc na Pohorju, izdano leta
1982 do 1989. m-1793

Pintarič Francka, Kungota 159, Kidriče-
vo, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar
Vrhnika, izdano leta 1983, izdano na ime
Trček Francka. gnt-39052

Pirnat Nina, Prešernova 4, Radovljica,
spričevalo 2. letnika STOGŠ Kranj, frizerska
šola, izdano leta 1998/99. gnr-38979

Plaznik Damir, Ulica prvoborcev 1/a, Za-
gorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠ za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje,
št. 63, izdano leta 1991. gnq-39205

Plešec Primož, Bizantova cesta 27, Med-
vode, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Šentvid, izdano leta 1992. gnr-39154

Podlogar Sašo, Koroška cesta 116, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Živilske šole -
smer mesar, izdano leta 1998. m-1776

Pranjić Sandra, Krožna cesta 10, Koper -
Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Koper, izdano leta 2000. gny-39347

Pretnar Nejc, Triglavska cesta 51, Bled,
diplomo , št. 640, izdana leta 1987.
gne-38792

Pusovnik Drago, Gotovlje 138, Žalec, di-
plomo Poklicne tehniške šole Žalec, izdana
leta 1992. gnt-39002

Raković Slobodan, Kidričeva ulica 7, Ko-
čevje, spričevalo 3. letnika Srednja lesarska
šola v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnk-39236

Rat Dejan, Prušnikova 34, Maribor, in-
deks, št. 21010404, izdala FDV v Ljubljani.
m-1722

Reberšek Janja, Dovško 72, Senovo,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole v
Sevnici, smer šivilja - krojač, izdano leta 1995
in 1996. gnm-39209

Rems Marijana, Kamniška 15, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Domžalah, izdano leta 1983,
izdano na ime Kosec Marijana. gnr-38729

Ribič Igor, Tomšičeva 2, Slovenska Bis-
trica, spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih,
izdano leta 1976. m-1734

Ribič Klemen, Cvetlična ul. 21, Celje, in-
deks, št. 81507858, izdala EPF Maribor.
m-1770

Ričko Danica, V Varde 20, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani. gnj-39187

Roglič Urška, Srednje Gameljne 44, Ljub-
ljana Šmartno, spričevalo 2. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnd-38843

Rom Barbara, Prekorje 93, Škofja vas,
diplomo Srednje šole ekonomsko in družbo-
slovno usmeritev v Celju, št. I/206, izdana
leta 1985. gnl-39010

Rožanc Martina, Dergomaška ulica 60,
Ljubljana, diplomo Zasavskega srednješol-
skega centra Trbovlje, izdana leta 1985, na
ime Pogačnik Martina. gni-38763

Salihović Alma, Gogalova ulica 4, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonom-
ske in upravno administrativne šole v Kranju,
izdano leta 1991 in 1992. gno-38757

Sedlašek Stanko, Šimkova ulica 15, Ma-
ribor, diplomo reševalca iz vode, izdalo Mini-
strstvo za šolstvo in šport, leta 1989. m-1773

Selič Pesjak Milena, Ljubnica 55/a, Vita-
nje, spričevalo 2. letnika Srednje živilske šo-
le Maribor. gnj-39212

Selinšek Adrijana, Počehova 32/c, Mari-
bor, spričevalo od 1. do 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kov. met.
šole Maribor, izdano leta 1990 do 1992.
m-1729

Seničar Zdravko, Ul. Frankolovskih žrtev
3, Celje, diplomo Srednje tehniške šole v
Celju - smer finomehanik, izdana leta 1984.
gnh-38864

Sever Maja, Bratovševa ploščad 24, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1999. gnp-39331

Skledar Suzana, Šaleška 2/c, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Žalec, izdano leta 1994. gni-39213

Slapšak Vojko, Mirna pot 5, Celje, diplo-
mo SKSMŠ Štore. gnf-39095

Slukan Borut, Uskoška 72, Miklavž na
Dravskem polju, zaključno spričevalo SKSŠ
TAM Maribor, izdano leta 1987. m-1779

Sovič Joško, Starže 26, Mislinja, spriče-
valo 1., 2. letnika in zaključno spričevalo
Srednje komercialne šole Maribor, izdano
leta 1980 in 1981. m-1758

Srčnik Uroš, Glinška ploščad 4, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1997. gng-39040
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Stanković Slijepčević Slavojka, Ul. Gra-
dnikove brigade 33, Nova Gorica, spričeva-
lo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1982, izdano na ime Stanko-
vić Slavojka. gno-39132

Stepančič Denis, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, spričevalo 1. letnika Kovinarske šo-
le, izdano leta 1983/84. gns-39253

Strelec Franc, Ormoška 102, Ptuj, za-
ključno spričevalo Poslovodske šole, št. 23,
izdano 22. 1. 1963. gne-38967

Šlamberger Monika, Pokoše 5/a, Pra-
gersko, spričevalo 1. letnika Srednje teks.
šole Maribor, izdano leta 1994. m-1792

Štrlekar Robert, Pod gozdom, Cesta
VII/1, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnq-38759

Šturm Zora, Senožeče 125, Senožeče,
spričevalo o končani OŠ Senožeče, izdano
15. 6. 1963. gnw-38978

Šunko Zdenka, Pesniški vrh 13, Pesnica
pri Mariboru, zaključno spričevalo Srednje
šole za trgovinsko dejavnost Maribor, izdano
leta 1986. m-1786

Tassy Nataša, Gimnazijska cesta 22, Tr-
bovlje, zaključno spričevalo Gimnazija - eko-
nomska šola Trbovlje, št. 148/92, izdan leta
1992. gnx-39098

Tomše Samo, Tenetiše 32, Golnik, diplo-
mo o zaključeni srednji šoli - Gimnazija Kranj,
izdana leta 1988. gnm-39084

Trnjanin Libijana, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris Ki-
drič, izdano leta 1994. gnd-38993

Trnjar Aleksander, Zrkovska cesta 172/a,
Maribor, zaključni izpit Trgovske šole v Mari-
boru, izdan leta 1977. m-1745

Turk Jožica, Mali Orehek 6/a, Novo me-
sto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje go-
stinske šole. gny-38747

Vrbnjak Sara, Šmartno ob Paki 69, Šmar-
tno ob Paki, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske gimnazije v Celju, izdano leta 2000.
gnk-38861

Vrhar Viljem, Ulica bratov Greifov 16, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Šolskega centra
TAM Maribor, izdano leta 1981. m-1772

Vrhovšek Karli, Osredek 23, Zreče, spri-
čevalo SKŠ Zreče, št. 506/92. gnc-38744

Weber Matevž, Breg 100, Polzela, spri-
čevalo SC Celje - elektrotehnična šola, šol-
sko leto 1998/99. gnd-38726

Zagoršek Denis, Cvetlična 6, Loče pri
Poljčanah, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1768

Zajec Marijan, Ulica Pohorskega bataljo-
na 95, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za živinorejsko veterinarske tehni-
ke Ljubljana, št. 104/81, izdano leta 1981.
gnd-39268

Zakelšek Marta, Cesta v Skoke 10/b,
Miklavž na Dravskem polju, maturitetno spri-
čevalo Upravno-administrativne šole v Mari-
boru, izdano leta 1978. m-1746

Zaletel Uroš, Blato 23, Trebnje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje tehnične in
zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993. gnd-39043

Zemljak Marko, Linhartova cesta 64, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnc-38869

Zupan Matjaž, Pod trtami 9, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske in ekonomske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1998. gnm-39184

Žmavc Alojzija, Dražen vrh 9, Zgornja Vel-
ka, spričevalo o končani OŠ Sladki vrh, izda-
no leta 1992. m-1805

Žolnir Uroš, Prečna ulica 4, Šempeter v
Savinjski dolini, spričevalo od 1. do 3. letni-
ka Srednje računalniške šole v Velenju, izda-
no leta 1991, 1992 in 1993. m-1735

Ostali preklici

Abruč Uglešič Anamarija, Bokalova 2, Je-
senice, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 90035. gnn-39037

Adlešič Jaka, Klemenova 96, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22042460, izdala
fakulteta za šport v Ljubljani. gnm-38859

Azizi Bejtula, Vodovodna 1, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnf-39116

Bago Zvonko, Pahorjeva 45, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnt-38852

Bajec Tomaž, H. Freyerja 5, Idrija, delov-
no knjižico. gnu-38751

Bajželj Sebastjan, Zagrad 11, Duplje, de-
lovno knjižico. gnn-38987

Bevc Matjaž, Mihovica 23, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 23970010, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnf-38966

Bider Andrej, Jarška cesta 80, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 23980197, izdala
Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnu-38776

Bogataj Miha, Šentvid pri Lukovici 49, Lu-
kovica, študentsko izkaznico, št. 26103846,
izdala FGG v Ljubljani. gnr-38854

Bricelj Andrej, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnv-38950

Bržan Bojan, Župančičeva 2, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o usposobljenosti za reše-
valca iz vode, št. 533, izdano 18. 4. 1998.
gng-39215

Caharijas Alja, Majde Vrhovnikove 30,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gny-38847

Coca-Cola Beverages, Celjska c. 8, Ža-
lec, preklicuje licence (št. 0003225/85) za
opravljanje prevoza stvari za lastne potrebe v
notranjem cestnem prometu, ki se nanaša
na tovorna vozila: CE 27-83N, CE 43-92D,
CE D5-026, CE D5-305, CE D5-319.
Ob-37864

Cvikl Lea, Voduškova 26, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska in
gimnazija Ljubljana. gnk-39036

Čurila Tanja, Šarhova ulica 28, Ljubljana,
vozno karto, št. 912 - 100% popust s sprem-
ljevalcem, izdal LPP. gnb-39120

Dobnikar Andrej, Pliberškova 18, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 81463811.
m-183

EMO ETT D.O.O., Mariborska cesta 86,
Celje, uvozno carinsko deklaracijo, št.
K4-24561 z dne 12. 9. 2000. gno-39257

Frangež Aleš, Trniče 14, Marjeta na Drav-
skem polju, delovno knjižico reg. št. 8383,
izdana leta 1996. m-1742

Gorogranc Matiček, Ilirska ulica 24, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19720509,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gni-38863

Grden Nada, Notranjska cesta 38, Cer-
knica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1074713. gnp-38831

Grubelnik Davorin, Ribnica na Pohorju
53/b, Ribnica na Pohorju, študentsko izkaz-
nico, št. 81488863. m-1763

Gruškovnjak Jožef, Na kamni 8, Beltinci,
delovno knjižico, reg. št. 41339, izdala UE
Murska Sobota. gnf-38716

Hanžič Miloš, Novakova ulica 1, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 1012854. gnq-39330

Herek Boža, Trubarjevo naselje 8, Rim-
ske Toplice, delovno knjižico, št. 0113150.
gnw-39099

Jeršič Peter, Vrtna ulica 1, Šentjur, licen-
co, št. 15005/04-KN 62/2000 za vozilo
reg. št. CE 60-64H. gnm-39059

Jović Radenko, Ozka ulica 3, Celje, de-
lovno knjižico. gnt-38727

Jurič Frančišek, Fram 19, Fram, delovno
knjižico. m-1754

Jus Anton, Fram 214, Fram, delovno knji-
žico - dvojnik, reg. št. 8981. m-1787

Kahrič Miha, Dunajska cesta 105, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 26104336,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
v Ljubljani. gnw-39124

Kirn Simona, Sela pri Ratežu 19, Oto-
čec, študentsko izkaznico, št. 1099253, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnj-39362

Klasić Oto, Ul. proletarskih brigad 63,
Maribor, izkaznico vojnega veterana,
št. 014821. m-1723

Klemenčič Matija, Triglavska 3, Idrija, di-
jaško izkaznico, izdala SGEŠ v Ljubljana.
gnw-38724

Kranjc Barbara, Triglavska ulica 14, Žiri,
delovno knjižico. gnj-39137

Lainšček Andrej, Delanci 13/a, Šalovci,
delovno knjižico, reg. št. 66129, ser.
št. 339514, izdana 23. 10. 1995 v Murski
Soboti. gnc-39219

Lapanja Ilinka, Slap ob Idrijci 10, Slap ob
Idrijci, študentsko izkaznico, št. 30010702,
izdala FKKT v Ljubljani. gnt-38702

Lekić Miomir, Ljubljanska cesta 90, Dom-
žale, delovno knjižico. gno-39032

Lenard Jelka, Razlagova 29, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 22037870, izdala Fa-
kulteta za šport v Ljubljani. gnv-38775

Leskovšek Alenka, Stopče 34, Grobel-
no, študentsko izkaznico, št. 18980490, iz-
dala Filozofska fakulteta. gns-39278

Lipovž Jasna, Jurčičeva 1, Lenart v
Slov.goricah, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za delo in druži-
no. gnl-38710

Logar Teja, Draga 34, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnk-39136

Luznar Špela, Topniška ulica 17, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET v Ljublja-
ni. gnf-39341

Mandelj Lucija, Brezovica pri Mirni 34,
Mirna, študentsko izkaznico, št. 30010618,
izdala FKKT. gny-39097

Marinko Simon, Ilovški štradon 26, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 26103932,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
v Ljubljani. gnq-38705

Marušič Anita, Masarykova cesta 26,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-38764

Marušič Petra, Kojsko 60/b, Kojsko, pre-
klic študentske izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 97/2000. gnj-38887

Merzel Mirko, Ig 74, Ig, delovno knjižico.
gnj-39112

Mlakar Nataša, Cesta na stadion 18, Ko-
čevje, študentsko izkaznico, št. 71950367,
izdala Biotehniška fakulteta. gnz-39221

Muhič Ana, Ulica 5. prekomorske 17,
Ptuj, delovno knjižico izdano na ime Muhič
Alojzija na Ptuju. gnd-38968
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Oblak Ana, Grič, Cesta I/9, Ribnica, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šo-
la Ljubljana. gne-39342

Oblak Senad, Podlubnik 153, Škofja Lo-
ka, delovno knjižico. gnr-39004

Pegam Ana, Zabrekve 4, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 71970444, izdala
Biotehniška fakulteta. gnx-39348

Pirnat Martina, Hočevje 49, Krka, štu-
dentsko izkaznico, št. 18970641, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnn-39183

Podlesnik Rok, Polzela 145, Polzela, štu-
dentsko izkaznico, št. 81529573. m-1811

Potočnik Jerneja, Majhnova 27, Bohinj-
ska Bistrica, servisno knjižico, št. šasije KM-
HJW21MPVU071573. gnd-39118

Prah Anton, Ledine 21, Sevnica, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0270856. gnm-38809

Puklič Alojzija Črešnar, Stari Log 26, Pra-
gersko, delovno knjižico, reg. št. 7148, ser.
št. 891477. m-1765

Rojec Frančiška, Igriška ulica 14, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 009434,
izdana 27. 2. 1997. gnj-39312

Rom Barbara, Prekorje 93, Škofja vas,
delovno knjižico. gnm-39009

Rozman Roman, Zg. Bistrica 69, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico, reg.
št. 14647, ser. št. 317535, izdala UE Slo-
venska Bistrica. m-1757

Saje Tomaž, Stara Bučka 42, Škocjan,
študentsko izkaznico, št. 31950144, izdala
Fakulteta za farmacijo. gny-38872

Smole Karmen, Iška Loka 49, Ig, delovno
knjižico. gnz-38771

Šalamun Ana, Črtomirova ulica 24, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gni-39038

Štebe Milena, Jarška cesta 79, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-39063

Štrancar Tina, Linhartova ulica 15, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ljub-
ljana. gnk-39161

Štritof Gaber, Rateče 137, Rateče-Plani-
ca, delovno knjižico. gnw-38974

Šubic Ana, Prešernova cesta 19, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimna-
zija Šentvid. gnl-39060

Vehovec Barbara, Rudnik pri Radomljah
2/a, Radomlje, dijaško izkaznico, izdala
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.
gno-39157

Vončina Nika, Petkova ulica 26, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Srednja grad-
bena in ekonomska šola v Ljubljani.
gni-39363

Vrhovnik Robert, Cesta v Loke 17, Mozir-
je, delovno knjižico, ser. št. 0387421, reg.
št. 14013, izdala UE Mozirje. gne-39192

Zaletel Aleš, Blato 24, Trebnje, študent-
sko izkaznico, št. 19308749, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gno-38707

Žagar Blaž, Opekarska cesta 43, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 23970248, iz-
dala Strojna fakulteta v Ljubljani. gnx-38773

Žargi Peter, Kopališka 8, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnh-39339
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