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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 2 z dne 13. 1.
2000, stran 115, Rg-404710, se pri sub-
jektu vpisa SELMAR, d.o.o., tekst pri firmi
pravilno glasi: SELMAR, trgovina in servis
motornih vozil, d.o.o.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 2 z dne 13. 1.
2000, stran 161, Rg-405766, se pri sub-
jektu vpisa OBLAK COMMERCE, d.o.o.,
podjetje za inženiring in trgovino, Logatec,
tekst pri sedežu pravilno glasi: 1370 Loga-
tec, Tržaška cesta 80a.

Rg-47333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04054 z dne 26. 8. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št. 5959306
Firma: SNOJ – CVETKO IN DRUŽ-

BENIK, storitve in svetovanja, k.d.
Skrajšana firma: SNOJ – CVETKO IN

DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerje-

va 6
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Snoj Cvetko Erika, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 2, vložek: 9.500 SIT,
Cvetko Marija, Ptuj, Ormoška 130, vložek
500 SIT, obe vstopili 29. 7. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Snoj Cvetko Erika, imenovana
29. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5232 Tr-

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 1880/99 Rg-5
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

URBAN CONSULTING, d.o.o., Ljublja-
na, Jamova cesta 70, reg. št. vl.
1/20482/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 2.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vladimir Urban, Ljubljana,
Jamova cesta 70, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,523.000 SIT. Vse obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe
prevzame družbenik.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 633 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9112
Dejavnost strokovnih združenj.

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2000

Srg 06575/94 Rg-6
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

SONIC – TRADE, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Glinškova ploščad
16, reg. št. vl. 1/25308/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 28. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Sašo Aleksander Kalan,
Krivec 4, Ljubljana, Michael Dolinšek, Vi-
lacher str. 8, Celovec, Avstrija, Saša Su-
trm, Sinča vas 5, Avstrija in Nikola Sturm,
Svinča vas 5, Avstrija, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2000

Srg 15247/99 Rg-7
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

MILICH SECURITY, d.o.o., Mengeš,
Slovenska cesta 64, reg. št. vl.
1/06912/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 22. 12.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z zaposlenimi delavci.

Ustanovitelja sta Milic Igor, Padova, Via
Vitorio Emanuele Orlando 3, Italija in Rekar
Zdenka, Petrovičeva ulica 21, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT.
Vse obveznosti plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe prevzameta
družbenika.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se kapital družbe prenese na druž-
benika v sorazmerju s poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

MARIBOR

Srg 1067/99 Rg-4
Družba CRM, podjetje za razvoj, d.d.,

Maribor, Partizanska 13, reg. št. vl.
1/4119-00, katere družbenica je Ocepek
Franja, Novi dom 13, Trbovlje, po sklepu
družbenice z dne 30. 7. 1999 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Ocepek
Franja.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2000

Srg 3037/99 Rg-9
Družba AUTOSHOP, uvozno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Kettejeva ul. 5,
Zgornja Polskava, reg. št. vl. 1/3104-00,
katere družbenica je Vrbnjak Kristina, Ket-
tejeva ul. 5, Zg. Polskava, po sklepu druž-
benice z dne 27. 10. 1999 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vrbnjak Kri-
stina.

Zoper  sklep  lahko  družbenica,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15 dni  od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 2000

SLOVENJ GRADEC

Srg 747/99 Rg-8
Družba ACTIVE HOLIDAY Čas, k.d.,

Prevalje, reg. št. vl. 1/8079-00, katere
družbeniki so Branko Čas, Nel Kralj in Mat-
jaž Ferarič, po sklepu skupščine z dne
22. 3. 1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Branko
Čas iz Prevalj, Šentanel 29 in Matjaž Fera-
rič iz Otiškega vrha 64 ter Nal Kralj iz Ljub-
ljane, Borsetova ulica 21.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 1. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-19284
Pravila Sindikata G 7, d.o.o., s sede-

žem v Trzinu, Špruha 33, se od 24. 11.
1999 hranijo pri Upravni enoti Domžale, pod
zap. št. 9/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182528.

Št. 75102/028-1/00 Ob-19410
Pravila Sindikata SVIZ Osnovne šole

Vič, Ljubljana, Abramova 26, sprejeta dne
20. 12. 1991, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 134 dne 14. 1. 2000.

Št. 024-1/00 Ob-19435
Pravila o organiziranosti in delovanju Sin-

dikata Marmor Hotavlje in zapisnik usta-
novnega občnega zbora sindikata Mar-
mor Hotavlje z dne 16. 12. 1999, sta v
hrambi pri Upravni enoti Škofja Loka.

Pravila in zapisnik sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 69.

Sindikatu Marmor Hotavlje je dodeljena
matična številka Statističnega urada Repub-
like Slovenije – 1132822.

Št. 01100-0001/00 Ob-19436
Upravna enota Sevnica, oddelek za gos-

podarske dejavnosti in kmetijstvo sprejme v
hrambo pravila Sindikata zavoda Glasbe-
na šola Sevnica, sedež sindikata: Cesta
na grad 22, 8290 Sevnica.

Pravila so bila sprejeta v hrambo dne 18. 1.
2000 in so vpisana pod zap. št. 001/00.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

I 97/04255 SR-409315
To sodišče je po okrajni sodnici Fran-

čiški Fišer, v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Mari-
bor, proti dolžniku Šantl Miranu, Javnik 43,
Podvelka, zaradi izterjave 126.767,50 SIT,
dne 15. 12. 1999 sklenilo:

dolžniku Šantl Miranu, Javnik 43, Pod-
velka, sedaj neznanega bivališča, se v izvr-
šilnem postopku, ki se vodi pod opr. št. I
97/04255, kot začasna zastopnica postavi
Poročnik Mihaela, Glavni trg 4, Muta – stro-
kovna sodelavka Okrajnega sodišča v Slo-
venj Gradcu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo na-

stopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 12. 1999

I 97/05005 SR-409314
To sodišče je po okrajni sodnici Fran-

čiški Fišer, v izvršilni zadevi upnika A Fining,
d.o.o., Prešernova 8, Velenje, ki ga zasto-
pa odv. Marko Savinek, proti dolžniku Pero-
vec Nataši, Na Šancah 112, Ravne na Ko-
roškem, zaradi izterjave 135.294,05 SIT s
pp, dne 7. 12. 1999 sklenilo:

dolžnici Perovec Nataši, Na Šancah
112, Ravne na Koroškem, sedaj neznane-
ga bivališča, se v izršilnem postopku, ki se
vodi pod opr. št. I 97/05005, kot začasni
zastopnik postavi Došen Simon, Na Šancah
27, Ravne na Koroškem – strokovni sode-
lavec Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolž-
nica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem, oziroma dokler ji skrbstveni
organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 12. 1999

P 17/99 SR-409173
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odvetnica Mirjam Kra-
njac Tomažič iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Čuran Muazema, Kolodvorska 25,
Postojna, zaradi plačila 10.121 SIT na te-
melju določila 4. točke drugega odstavka
84. člena ZPP, tožeči stranki Čuran Muaze-
mu postavilo za začasno zastopnico odvet-
nico Vido Andrejašič iz Postojne, Novi trg 5.
Začasna zastopnica se postavlja, ker je pre-
bivališče toženca neznano, v pravdi pa nima
pooblaščenca, reden postopek s postavitvi-
jo zakonitega zastopnika tožencu pa bi tra-
jalo predolgo tako, da bi zaradi tega lahko
nastale škodljive posledice za tožnika.

Postavljena začasna zastopnica bo za-
stopala toženca v postopku vse dotlej, do-
kler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavilo skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 11. 1999

I P 858/98 IZ-1647
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Veri Gams Premerl, v pravdni zadevi tožeče
stranke dr. Vesne Martinčič Jarc iz Ljubljane,
Zabretova ulica 15b, ki jo zastopa poob-
laščenka odvetnica Barbara Kovič Boh iz
Ljubljane, zoper toženo stranko dr. Milana
Jarca, neznanega naslova, nedosegljivega, v
postopku po tožbi zaradi ugotovitve skupne-
ga premoženja in deležev, vrednost spora
2,500.000 SIT, dne 18. 1. 2000, izven na-
roka, na predlog tožeče stranke sklenilo:

toženi stranki dr. Milanu Jarcu, nazadnje
stanujočemu v Ljubljani, Štihova 18, se kot
začasna zastopnica postavi odvetnica Luci-
ja Šikovec Ušaj iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo on ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2000
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/95 S-19306
To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.

št. St 11/95 nad stečajnim dolžnikom SGP
Kograd Dravograd, Gradbeno podjetje
Stavbenik Prevalje, d.o.o. – v stečaju, 4.
narok za preizkus terjatev, dne 16. 2. 2000
ob 10.30, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 1. 2000

St 3/99 S-19310
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/99

z dne 16. 12. 1999, ki je postal pravnomo-
čen dne 10. 1. 2000, potrdilo prisilno po-
ravnavo med dolžnikom Ojstrico Dravo-
grad trgovinska, d.d., Dravograd, Trg 4.
julija 32, ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1. Upnikom I. razreda izplača dolžnik
30% ugotovljene terjatve, v roku dvanajst
mesecev po potrjeni pravnomočni prisilni
poravnavi z obrestno mero TOM +0, od
9. 7. 1999 do plačila.

2. Upnikom II. razreda izplača dolžnik
100% ugotovljene terjatve, v roku 24 mese-
cev po potrjeni pravnomočni prisilni porav-
navi z obrestno mero TOM +0, od 9. 7.
1999 do plačila.

3. Upnikom III. razreda izplača dolžnik
100% ugotovljene terjatve, v roku 24 mese-
cev po potrjeni pravnomočni prisilni porav-
navi, z obrestno mero TOM +0, od 9. 7.
1999 do plačila.

4. Era, trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki, d.d., Velenje, je v postopku prisilne
poravnave dala poroštvo, kot solidarni po-
rok in plačnik za, v prisilni poravnavi zmanj-
šane in odložene obveznosti (razvrščene v
razred I. in III.) pod odložnim pogojem, da
bo predlagana prisilna poravnava potrjena
in sklep o potrditvi prisilne poravnave prav-
nomočen.

5. Upnik SKB banka, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, ki je imel na podlagi sporazu-
mov strank, sklenjenih pred Okrajnim so-
diščem v Slovenj Gradcu, dne 8. 7. 1997,
opr. št. R 160/97, dne 13. 2. 1998, opr.
št. R 38/98, dne 30. 8. 1995, opr. št. R
474/95, na nepremičninah dolžnika, vpisa-
nih pri vložku št. 456 k.o. Dravograd, vlož-
ku št. 735 k.o. Dravograd in vložku št. 309
k.o. Šentjanž pri Dravogradu, vknjižene za-
stavne pravice za zavarovanje denarnih ter-
jatev, je v postopku prisilne poravnave pred-
ložil listino o odpovedi ločitveni pravici, ki je
sposobna za vpis v zemljiško knjigo.

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 in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2000

St 91/99 S-19313
To sodišče je s sklepom St 91/99 dne

17. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Europrima, d.o.o., Izlake,
Obrezija 19, matična številka: 5456975,
šifra dejavnosti: 74.843.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 5. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2000

St 43/96-111 S-19316
To sodišče je dne 10. 1. 2000 s sklepom

opr. št. St 43/96 za novo stečajno upravite-
ljico v stečajni zadevi PMI, Podjetje za pro-
jektiranje, marketing, inženiring, uvoz in
izvoz, p.o. – v stečaju, Maribor, Ljubljan-
ska cesta 9, določilo Majdo Jaki, dipl.
ekon., stan. Koroška c. 75, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2000

St 10/99 S-19319
To sodišče je dne 17. 1. 2000 s

sklepom opr. št. St 10/99, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom EME – MOTO,
podjetje za proizvodnjo in prodajo avto-
mobilov, d.o.o., Dolane 33/a.

Odslej firma glasi: EME – MOTO, pod-
jetje za proizvodnjo in prodajo avtomobilov,
d.o.o., Dolane 33/a – 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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 4. 2000,
v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 1. 2000

St 11/99 S-19322
To sodišče je dne 17. 1. 2000 s

sklepom opr. št. St 11/99, začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Žagar, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj.

Odslej firma glasi: Žagar, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ob
Dravi 3/a, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., Partizanska 3-5, Ma-
ribor.

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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 4. 4.
2000, v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob
10. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 1. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 1. 2000

St 24/95 S-19438
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom Krasholding,
export-import, p.o., Sežana, v stečaju, ki
bo dne 8. 3. 2000 ob 8.30, v sobi št. 132
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi št. 208, med
uradnimi urami v ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure, v sredo pa od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 1. 2000

St 27/99-7 S-19439
Z dnem 19. 1. 2000 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Barex,
Export, import Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Cankarjeva 39.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 5. 2000 ob 12. uri, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 19. 1. 2000 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 1. 2000

St 16/94-137 S-19440
To sodišče razpisuje III. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Fe-
rromoto avtomobili, d.o.o., Maribor – v
stečaju, dne 6. 3. 2000 ob 13. uri, v sobi
253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 1. 2000

St 21/94 S-19441
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Rustica, stilno pohiš-
tvo in oprema Bovec, d.o.o., Industrijska
cona 4, Bovec, v stečaju, sklenilo:

Potrdi se osnutek za glavno razdelitev.
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev se določi na 6. 3. 2000 ob
8.30, v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
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Upniki si lahko osnutek za glavno
razdelitev vpogledajo pri tukajšnjem so-
dišču v sobi 114/I, vsak delovni dan med
8. in 16. uro.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 1. 2000

St 37/99 S-19592
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Club Kanu, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Valburga 7, Smlednik, spo-
roča, da je Višje sodišče v Ljubljani s
sklepom opr. št. III Cpg 3/00 z dne 12. 1.
2000 razveljavilo sklep stečajnega senata
opr. št. St 37/99-12 z dne 1. 12. 1999, s
katerim je bilo odločeno, da se nad dolžni-
kom začne stečajni postopek, da se za ste-
čajnega upravitelja imenuje Veljko Jan, od-
vetnik iz Škofje Loke, in se upnike poziva,
da svoje terjatve prijavijo stečajnemu sena-
tu, dolžniki pa pravnajo svoje dolgove.

Glede na to, se narok za preizkus prijav-
ljenih terjatev, ki je določen za dne 7. 3.
2000 ob 10.30 prekliče.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2000

St 44/99 S-19593
To sodišče je s sklepom St 44/99 dne

19. 1. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Activia – Box, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 11,
matična številka: 5854326, šifra dejavno-
sti: 51.700 ter nato z istim sklepom ta po-
stopek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2000

St 69/99-8 S-19594
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Techwin, d.o.o., Heroja Tomšiča 9,
Maribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2000

St 71/99-8 S-19595
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Svitek, podjetje za proizvodnjo, tr-
ženje in svetovanje, d.o.o., Vrtna ul. 4,
Lenart, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2000

St 1/96 S-19611
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus upniških terjatev v zadevi St 1/96 zoper
dolžnika Okus, Tovarna športne in mod-

ne konfekcije, p.o., Radlje ob Dravi, Ma-
riborska c. 4 – v stečaju, ki bo dne 8. 3.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2000

St 25/99 S-19614
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 25/99 sklep z
dne 20. 1. 2000:

Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: KORS, Konfekcija obla-
čil, d.d., Rogaška Slatina, Prvomajska
29, Rogaška Slatina, in njegovimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež up-
nika, pravno podlago terjatve in njeno viši-
no, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (20. 1.
2000).

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

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v di-
skontirani višini na dan začetka postopka.

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

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Kos Tomaž, univ. dipl. ekon., Spodnje
Gorče 8, Braslovče.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje,

2. KORS, Posebne storitve, d.o.o., Pr-
vomajska 29, Rogaška Slatina,

3. TVI Majšperk, d.d., Breg 8, Majšperk,
4. Intereuropa Koper, d.d., Filiala Celje,

Kidričeva 38, Celje,
5. Juršič Zofija, Irje 30/b, Rogaška Sla-

tina, kot predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko dne
20. 1. 2000.

Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-
ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,300.000 SIT na žiro račun Okrož-
nega sodišča v Celju, št. 50700-696-250,
sklic št. 5-25-99, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2000

St 23/99 S-19659
To sodišče je s sklepom opr. št. St

23/99 z dne 14. 1. 2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Gradbi-

nec, d.d., gradbeništvo, inženiring in po-
slovne storitve, Nazorjeva ulica 1, Kranj.

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

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

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

Člani upniškega odbora so:
– Gradbinec operativa, d.o.o., Cesta na

Rupo 45, Kranj,
– Arming, d.o.o., Koprska 72, Ljub-

ljana,
– Primorje, d.d., Vipavska c. 3, Aj-

dovščina,
– ETP, d.d., Mirka Vadnova 11, Kranj,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,

Naklo,
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.

54, Škofja Loka,
– Milan Zakotnik, Zupančičeva 7, Kranj

– predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 14. 1. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 1. 2000

Izvršbe in zavarovanja

V R 338/99 IZ-930
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. V R 338/99 z dne 10. 1. 2000 v izvršilni
zadevi upnika Banka Celje, d.d., Vodnikova
2, Celje, proti dolžniku in zastavitelju Hliš
Zlatko, s.p., trgovina in prevozi, C. na Ostrož-
no 21, Celje, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnika do dolžnikov v višini 250.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklepa 156.
redne seje KO z dne 18. 8. 1999, kar pred-
stavlja v tolarski protivrednosti 25,144.975
SIT s pogodbeno dogovorjenimi pripadki z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine: poslovni pro-
stor št. 10.2, v izmeri 146,50 m2, v trgovsko
poslovnem objektu v Novi vasi, Smrekarjeva
1, Celje, vknjižena na parc. št. 559/89, vl.
št. 2360 k.o. Ostrožno in na parc. št.
1044/8, vl. št. 2006 k.o. Sp. Hudinja, kate-
re lastnik je dolžnik.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 1. 2000

R 230/99 IZ-304
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3,
Velenje, do dolžnika Vel Var Specialno va-
rilstvo in montaža, d.o.o., Družmirje 20, Ve-
lenje, je bila po sklepu naslovnega sodišča
opr. št. R 230/99 z dne 30. 8. 1999, za
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zavarovanje denarne terjatve upnika do dolž-
nika v višini 11,500.000 SIT s pripadki, z
rubežem dne 22. 10. 1999 v korist upnika
ustanovljena zastavna pravica na stanovanju
v 6. nadstropju večstanovanjske hiše v Ve-
lenju, Jenkova 11/d, št. stanovanja 26, v
skupni izmeri 57,79 m2, katerega lastnika
sta na podlagi pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 5. 5. 1993 zastavitelja Bečič Meh-
med in Bečič Ehlimana, Jenkova 11d, Vele-
nje, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 12. 1999

R 353/99 IZ-409303
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarke Nevenke Kovačič v Kopru, pod
opr. št. SV 629/99 z dne 7. 12. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R 353/99
z dne 8. 12. 1999, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice SKB banke, d.d., do
dolžnika Veznaver Franka, Lucija, Pot k izviru
31, Portorož, na podlagi pogodbe o dolgo-
ročnem kreditu št. 527000 135-2291/30
in dodatka št. 1, oboje z dne 29. 11. 1999,
v višini 20,000.000 SIT, ki se obrestuje po
letni obrestni meri TOM +6,75% letno, pri
čemer so rok, način vračila in višina obrokov
razvidni iz navedene pogodbe, ki je priloga
notarskega zapisa; terjatev dospe v plačilo v
60 mesečnih obrokih, pri čemer dospe v
plačilo prvi obrok dne 31. 1. 2000, zadnji pa
31. 12. 2005, oziroma v primeru 30-dnev-
nega neplačila obroka in obresti zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit skladno s
pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v na-
vedeni kreditni pogodbi; pogoji dolgoročne-
ga kredita izhajajo iz navedene kreditne po-
godbe in se lahko spreminjajo skladno s so-
glasno voljo strank s pisnim aneksom k os-
novni pogodbi, opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora v Poslovnem centru Ka-
re Dolinska ob Dolinski cesti v Kopru, v izme-
ri 106 m2, dokončanem do III. gradbene fa-
ze z zaključeno fasado, z zunanjo ureditvijo
ter komunalnimi napravami do poslovnega
prostora ter zunanji terasi v izmeri
118,20 m2, kar vse stoji na parc. št. 1840
k.o. Semedela, kar sta dolžnik in zastavitelj
pridobila s kupoprodajno pogodbo št. P
10/99-K.D./1, sklenjeno dne 10. 6. 1999
s Forma Inn, d.o.o., Koper, Obrtniška 5, kot
prodajalcem, overjeno pri notarki Nevenki
Kovačič pod opr. št. Ov 2436/99 dne 30. 6.
1999 in aneksom št. 1 k navedeni kupopro-
dajni pogodbi, sklenjenim dne 4. 10. 1999
s Forma Inn, d.o.o., Koper, overjenim pri
notarki Nevenki Kovačič pod opr. št. Ov
4195/99 dne 5. 11. 1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 1999

R 303/99 IZ-409304
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarke Nevenke Kovačič v Kopru, pod
opr. št. SV 549/99 z dne 8. 10. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
SKB banke, d.d., do dolžnika Abdulaji Šukri-
ja iz Kopra, Kidričeva ul. 8, na podlagi po-
godbe o dolgoročnem kreditu št. 527000
135-2208/17 in dodatka št. 1, oboje z dne
1. 10. 1999, v višini 6,000.000 SIT, ki se

obrestuje po letni obrestni meri TOM +7,80%
letno, pri čemer so rok, način vračila in višina
obrokov razvidni iz navedene pogodbe, ki je
priloga notarskega zapisa; terjatev dospe v
plačilo v 72 mesečnih obrokih, pri čemer
dospe v plačilo prvi obrok dne 30. 11. 1999,
zadnji pa 31. 5. 2005, oziroma v primeru
30-dnevnega neplačila obroka in obresti za-
pade v plačilo še ves neodplačan kredit,
skladno s pogoji in načinom, kot je dogovor-
jeno v navedeni kreditni pogodbi in dodatku
št. 1; pogoji dolgoročnega kredita izhajajo iz
navedene kreditne pogodbe in dodatka št. 1
in se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom k osnovni po-
godbi, opravi rubež, in sicer nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi – poslovnega
prostora v poslovnem objektu Tržnica v Ko-
pru, v pritličju, v izmeri 32,10 m2, stoječega
na parc. št. 889/1, 890/1 in 891 k.o. Ko-
per, s pravico uporabe na skupnih delih stav-
be in pripadajočem stavbnem zemljišču, kar
vse je last dolžnika, kot je to razvidno iz ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene med njim in
Hrvatin Emilom iz Kopra, Dolinska c. 18,
overjene pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra,
pod opr. št. OV 6677/99 z dne 22. 9. 1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 1999

R 351/99 IZ-534
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod opr.
št. SV 1487/99 z dne 7. 12. 1999 in sklepa
naslovnega sodišča opr. št. R 351/99 z dne
8. 12. 1999, se zaradi zavarovanja denarnih
terjatev upnice Banke Koper, d.d., do dolž-
nikov in zastaviteljev Berdon Bojana, s.p. in
Berdon Antonijo, s.p., oba Koper, Strma pot
14, in sicer na podlagi:

– posojilne pogodbe št. 9571/86, ra-
čun št. 427100-403 z dne 7. 12. 1999, v
višini 5,000.000 SIT, z obrestno mero
4,35% letno, ki se spreminja,

– posojilne pogodbe št. 9572/86, ra-
čun št. 427100-403 z dne 7. 12. 1999, v
višini 6,000.000 SIT, z obrestno mero
4,85% letno, ki se spreminja,

obe posojili upnica revalorizira v višini,
rokih in na način določen z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice,
obrestna mera se pri obeh posojilnih po-
godbah spreminja skladno z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice
in glede na 1. člen pogodbe, s tem, da si
upnica pridržuje pravico, da v času pogod-
benega razmerja spremeni način obračuna-
vanja in plačil po tej pogodbi, v skladu z
vsakokrat veljavnim določilom upnice o na-
činih in rokih za obračun in plačilo obresti; v
primeru, če dolžnika ne poravnata pravoča-
sno zapadlih obveznosti po navedenih po-
sojilnih pogodbah, jima upnica zaračunava
na neplačani znesek zamudne obresti v viši-
ni zakonsko določene zamudne obrestne
mere; v primeru, če zamudna obrestna me-
ra ne bo več zakonsko določena, pa se
znesek zapadlih obveznosti revalorizira po
stopnji rasti cen na drobno v RS v prete-
klem mesecu oziroma skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini pogodbene realne
obrestne mere, povečane za 25%; rok pla-
čila obresti in revalorizacije je 8 dni od dne-

va obračuna oziroma najkasneje do 8. v
mesecu; obe posojili se porabita z mož-
nostjo večkratne porabe in vračila od 7. 12.
1999 dalje, dokončno dospeta v plačilo
7. 12. 2000 oziroma prej, kot je to določe-
no v 2. členu sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z zastavno pravico na nevknji-
ženi nepremičnini, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– poslovnega prostora št. 52, s površino
48,34 m2, v I. nadstropju poslovno trgov-
skega centra Zeleni park, stoječega na
parc. št. 1398/4 in 1607/1, vpisani v vl.
št. 990 k.o. Koper, vključno s solastnin-
sko pravico na skupnih delih in napravah
ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
kar sta dolžnika in zastavitelja pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
TCS-55/94-KUP z dne 27. 10. 1994, skle-
njene s prodajalcem Agensdesign, d.o.o.,
Koper, overjene pri Temeljnem sodišču v
Kopru, enoti v Kopru, dne 28. 11. 1994.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 12. 1999

R 362/99 IZ-539
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1525/99 z dne 14. 12. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
362/99 z dne 15. 12. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Polo, turizem in
trgovina, d.o.o., Retar Mejro in Retar Izto-
ka, vsi Koper, Santorijeva 7, na podlagi po-
godbe o kratkoročnem kreditu št. 2957/99,
račun št. 7558074 z dne 8. 12. 1999, v
višini 5,000.000 SIT, ki se revalorizira v
višini temeljne obrestne mere v skladu z
zakonom o predpisani obrestni meri zamud-
nih obresti in temeljni obrestni meri oziroma
skladno s stopnjo rasti cen na drobno v RS
v preteklem mesecu, če stopnja revaloriza-
cije ne bo več zakonsko določena, oziroma
skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in obrestuje v višini
5,20% letno obrestno mero, ki je fiksna in
se spreminja le na podlagi dodatka k nave-
deni pogodbi in ob upoštevanju 3. člena
navedene pogodbe, s tem, da si upnica
pridržuje pravico, da v času pogodbenega
razmerja spremeni način obračunavanja in
plačil po tej pogodbi, v skladu z vsakokrat
veljavnim določilom upnice o načinih in ro-
kih za obračun in plačilo obresti; v primeru,
če dolžnik ne poravna pravočasno zapadlih
obveznosti po navedeni posojilni pogodbi,
mu upnica zaračunava na neplačani znesek
zamudne obresti v višini zakonsko določe-
ne zamudne obrestne mere; v primeru, da
zamudna obrestna mera ne bo več zakon-
sko določena, se znesek zapadlih obvezno-
sti revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno
v RS v preteklem mesecu oziroma skladno
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah in obrestuje v višini pogodbene real-
ne obrestne mere, povečane za 25%, rok
plačila realnih obrestih je 8 dni od dneva
obračuna, rok plačila revalorizacije je takoj
po prejemu obračuna oziroma najkasneje
do 15. v tekočem mesecu, rok vračila glav-
nice je 7. 12. 2000, z možnostjo podaljša-
nja; kredit pa lahko zapade tudi v predča-
sno plačilo, kot je to določeno v 2. členu
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sporazuma o zavarovanju denarne terjatve,
z zastavno pravico na nevknjiženi nepremič-
nini, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer – trisobnega
stanovanja št. 2, v prvem nadstropju stano-
vanjsko poslovnega objekta v Kopru, San-
torijeva 7, v skupni izmeri 84,93 m2, stoje-
čem na parc. št. 789, 790/2, 801/3 in
802/4, vse k.o. Koper, s kletjo in solastnin-
sko pravico na skupnih površinah, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, kar
je last dolžnikov Retar Mejre in Retar Iztoka,
kot je razvidno iz kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med njima in Primc Dušanom,
dne 14. 3. 1994.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 12. 1999

II R 254/99 IZ-409306
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 254/99 z dne 27. 10.
1999, je bil stanovanjsko-poslovni prostor,
št. 3, v skupni izmeri 61,40 m2, v 1. nad-
stropju objekta na naslovu Maistrov trg 12,
Kranj, s pripadajočim sorazmernim deležem
skupnih prostorov, delov in naprav objekta
ter funkcionalnega zemljišča, parc. št. 233
k.o. Kranj in še ni vpisan v zemljiški knjigi,
zastavna dolžnica Alenka Lapajne, Maistrov
trg 12, Kranj, pa ga je pridobila na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene z Altama Com-
merce, d.o.o., Kranj, dne 10. 6. 1998, za-
rubljen za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o kratkoročnem kreditu za tekoče
poslovanje, št. 3647/38 z dne 4. 3. 1999, v
višini 6,000.000 SIT, z obrestno mero TOM
+7,35%, v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 1999

R 110/99 IZ-409169
Na podlagi sklepa tega sodišča R

110/99 z dne 2. 12. 1999, je bilo dvosob-
no stanovanje št. 24, v V. nadstropju stano-
vanjskega objekta Podlubnik 153, Škofja
Loka, parc. št. 2048 k.o. Stara Loka, v
skupni izmeri 60,74 m2, ki je v lasti dolžnika
in zastavitelja Bogdana Košaka, roj. 15. 12.
1956, Podlubnik 153, Škofja Loka, z dnem
8. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Slav-
ka Šteblaja, roj. 23. 5. 1967, Ljubljana,
Ižanska c. 77c, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 32.400 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 12. 1999

II R 894/99-11 IZ-409286
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 894/99 z dne 8. 9. 1999, sta
bila enodružinska atrijska hiša tipa V-4 št.
184, v skupni izmeri 98,60 m2 in garaža v
kareju “I”, ki sta last zastaviteljev Ognjeno-
vič Irene in Žarka, oba V Murglah 85, Ljub-
ljana, z dnem 12. 11. 1999 zarubljena v
korist upnika SKB banka, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 200.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999

II R 914/99-9 IZ-409293
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 914/99 z dne 12. 10. 1999,
je bil pisarniški prostor št. 7, v pritličju po-

slovne stavbe v Carinski coni v Ljubljani ob
Letališki cesti 16, ki je last dolžnika Corpo-
rating, d.o.o., Sežana, Partizanska c. 85,
Sežana, z dnem 2. 12. 1999 zarubljen v
korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999

II R 898/99-7 IZ-409297
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 898/99 z dne 14. 9. 1999, je
bilo trisobno stanovanje na lokaciji E-2, so-
seska VS 1 Trnovo, stanovanje št. 37, v 7.
nadstropju, na naslovu Trnovski pristan 8 v
Ljubljani, ki je last zastaviteljev Kobe Marko
in Irena, oba Ul. Stare pravde 5, Ljubljana, z
dnem 20. 10. 1999 zarubljeno v korist up-
nika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999

II R 945/99-7 IZ-409299
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 945/99 z dne 20. 9. 1999, je
bilo stanovanje v IV. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Vošnjakova 5 v Ljubljani, ki je
last zastavitelja Gostinčar Andrej, Vošnjakova
5, Ljubljana, z dnem 28. 10. 1999 zarublje-
no v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovšči-
na 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999

Z 99/01351-9 IZ-275
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01351 z dne 24. 11. 1999,
je bilo dvosobno stanovanje št. 34 v Ljublja-
ni, Tugomerjeva 2, ki je last dolžnika Koro-
šec Janeza, Pod hrasti 40, Ljubljana, z
dnem 26. 11. 1999 zarubljeno v korist up-
nika BKS – Leasing, družba za leasing, fi-
nanciranje in trgovino, d.o.o., Trdinova 7,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 53.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 1999

Z 99/01098-8 IZ-919
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, Z 99/01098 z dne 25. 10. 1999,
je bilo trisobno stanovanje št. 8, v prvi man-
sardi objekta B8, orientacija VZJ, ki ima
sedaj naslov Gasparijeva 3 v Ljubljani, ki je
last dolžnika Kovačič Mitja, Ljubljanska c.
83, Ivančna Gorica, z dnem 25. 11. 1999
zarubljeno v korist upnika Studen Peter,
Gasparijeva 3, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 246.867,94 DEM v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999

R 571/99 IZ-263
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah, R 571/91 z dne 28. 10. 1999
in rubežnega zapisnika z dne 2. 12. 1999,
je nepremičnina dolžnika oziroma zastavite-
lja Markelj Tatjana, Ljubljanska 110, Dom-
žale, in sicer dvoinpolsobno stanovanje v 4.
nadstropju, z oznako 22, z orientacijo jugo-

zahod, s pripadajočim parkiriščem v kleti z
oznako 22, s skupno prodajno površino
85,90 m2 v Domžalah, na naslovu Ljubljan-
ska 110. Objekt, v katerem se nahaja nave-
deno stanovanje, stoji na parc. št. 3098/1,
3100, 3101, 3102/1, 3103/1, 3103/2,
3104/2, 3104/3, 3104/4, 3134, 4135,
3136 in 3945, vse k.o. Domžale in poslov-
ni prostor št. 6, v pritličju, z orientacijo
jug-zahod-sever, v izmeri 71,61 m2, v Dom-
žalah, na naslovu Ljubljanska 106. Objekt
stoji na parc. št. 3134, 3104/3, 3105,
3103/1, 3101 in 3098/1, vse k.o. Dom-
žale, zarubljena v korist upnika Die Karntner
Sparkase AG. Neuer Platz 14, Celovec, Av-
strija, za terjatev v višini 1,100.000 ATS s
pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 1999

R 572/99 IZ-273
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah, R 572/99 z dne 28. 10. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 2. 12. 1999, je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Markelj Matjaž, Ljubljanska 110, Domžale,
in sicer dvoinpolsobno stanovanje v 4. nad-
stropju, z oznako 22, z orientacijo jugoza-
hod, s pripadajočim parkiriščem v kleti z oz-
nako 22, s skupno prodajno površino
85,90 m2 v Domžalah, na naslovu Ljubljan-
ska 110. Objekt, v katerem se nahaja nave-
deno stanovanje, stoji na parc. št. 3098/1,
3100, 3101, 3102/1, 3103/1, 3103/2,
3104/2, 3104/3, 3104/4, 3134, 4135,
3136 in 3945, vse k.o. Domžale in poslovni
prostor št. 6, v pritličju, z orientacijo jug-za-
hod-sever, v izmeri 71,61 m2, v Domžalah,
na naslovu Ljubljanska 106. Objekt stoji na
parc. št. 3134, 3104/3, 3105, 3103/1,
3101 in 3098/1, vse k.o. Domžale, zarub-
ljena v korist upnika Die Karntner Sparkase
AG. Neuer Platz 14, Celovec, Avstrija, za
terjatev v višini 1,400.000 ATS s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 1999

Ri 48/99 IZ-409300
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Trbovljah Ri 48/99 z dne 29. 9. 1999 je bilo
stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Rudarska cesta 2, Tr-
bovlje, v skupni izmeri 50,90 m2, ki ga je
dolžnik Iseini Nešat, Rudarska c. 2, Trbovlje,
pridobil s kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja št. 258/11-3, sklenjeno dne
30. 3. 1994 z Občino Trbovlje, zarubljeno v
korist upnika Sirk Janeza, Partizanska c. 41,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 12. 1999

Rig 605/99 IZ-409163
Okrajno sodišče v Mariboru, je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 890/99 z dne 21. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 605/99 z dne
28. 10. 1999 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – gostin-
skega lokala “Mona Lisa”, v skupni izmeri
102,14 m2, s pripadajočim asfaltiranim de-
ponijskim prostorom v izmeri 25 m2 in dvo-
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rišča v izmeri 50 m2, vse stoječe na parceli
št. 102/4 v k.o. Spodnje Hoče, last dolžni-
ka in zastavitelja Polšak Bojana, stan. De-
lavsko naselje 17, Miklavž na Dravskem po-
lju, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 10. 1999, sklenjene s prodajalcem Man-
freda Igorjem, v zavarovanje denarne terja-
tve upnika A Banka, d.d., Ljubljana, v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 1999

Rig 694/99 IZ-409309
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 1043/99 z dne 6. 12. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Rig
694/99 z dne 13. 12. 1999 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – etažno stanovanje št. 14, ki se
nahaja v drugem nadstropju v stanovanj-
skih hiši Prušnikova 52, Maribor, zgrajeni
na parceli št. 1118 k.o. Spodnje Radva-
nje, last dolžnika in zastavitelja Draga Ce-
starja in zastaviteljice Tanje Cestar, oba
stan. Prušnikova 52, Maribor, na podlagi
posadne listine z dne 5. 11. 1999, skle-
njene s Tatjano Eberl, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika Steiermarkische Bank
und Sparkassen, A.G., Sparkassenplatz 4,
A 8011, Graz, v višini 1,120.000 ATS ozi-
roma 82.393,57 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 1999

RIG 619/99 IZ-286
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1021/99 z dne 2. 11. 1999, s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG
619/99 z dne 11. 11. 1999 odredilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – poslovnega prostora številka 26 v
izmeri 34,30 m2 in poslovnega prostora 27
v izmeri 17,10 m2, oboje v pritličju poslov-
nega objekta “Trgovski center Ligro” v Ma-
riboru, Jadranska 27, zgrajena na parc. št.
2002 in 2005/1, pripisani k vl. št. 868
k.o. Sp. Radvanje, last dolžnika ADIDA,
trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Pod
stolnim vrhom 9, Maribor, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 2/p z dne 14. 9. 1999,
sklenjene s prodajalcem Lija, d.o.o., Mari-
bor, Jadranska 27, Maribor, v zavarovanje
denarne terjatve upnika LB Leasing Mari-
bor, družba za finančne in druge storitve
ter trgovino, d.o.o., Strossmayerjeva 26,
Maribor, v višini 91.450,50 DEM.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 1999

Riz 584/99 IZ-288
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 584/99 z dne 22. 12.
1999 je bila nepremičnina, stanovanje št.
91, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 37, v
izmeri 72,10 m2, zgrajene na parc. št. 1854,
k.o. Maribor-Grad, ki je last Rubelj Borisa do
celote na podlagi prodajne pogodbe številka
1163/91 z dne 20. 12. 1991 z dnem

22. 12. 1999 zarubljena v korist upnika No-
va kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 8,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 1999

RIG 695/99 IZ-289
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1115/99 z dne 8. 12. 1999, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. RIG
695/99 z dne 17. 12. 1999 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – stanovanja št. 1, v izmeri
98,25 m2, v pritličju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Ul. Heroja Tomšiča 3, stoječe
na parc. št. 906, pripisani k vl. št. 488
k.o., Maribor Grad, last dolžnice Helene
Gerbec-Potrč, Slovenska 36/a, Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe z dne
11. 11. 1999, sklenjene s prodajalko Ma-
rijo Trstenjak, v zavarovanje denarne terja-
tve upnika Nova kreditna banka Maribor,
d.d., v višini 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 1999

RIG 715/99 IZ-555
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV
1157/99 z dne 20. 12. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. RIG 715/99
z dne 23. 12. 1999 opravilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
poslovnega prostora št. 16 v pritličju poslov-
nega objekta “Trgovski center Ligro” v Mari-
boru, Jadranska 17, zgrajenega na parc. št.
2002 in 2005/1, pripisani k vl. št. 868 k.o.
Spodnje Radvanje, last dolžnika Zorko Fran-
ca, Lešnikova 6, Maribor, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 11/p z dne 12. 11. 1999,
sklenjena med družbo Lija, d.o.o., Maribor
in dolžnikom kot kupcem, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Nova Kreditna Banka
Maribor, d.d., v višini 17,550.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 12. 1999

RIG 596/99 IZ-556
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV 972/99
z dne 13. 10. 1999, s sklepom o zavarovanju
opr. št. RIG 596/99 z dne 29. 10. 1999
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – dvosobnega stanovanja št.
163, v izmeri 58,80 m2, v VI. nadstropju sta-
novanjske stavbe v Prušnikovi ulici 44 v Mari-
boru, stoječe na parc. št. 1118/1 v k.o. Sp.
Radvanje, last dolžnika Šega Slavka, s.p., Sta-
nošina 7, Podlehnik, na podlagi originalne
prodajne pogodbe z dne 1. 6. 1999, sklenje-
na med Masten Bernardo, Prušnikova 48,
Maribor kot prodajalcem in dolžnikom kot kup-
cem, v zavarovanje denarne terjatve upnika
SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, v
višini 3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 1999

RIG 719/99 IZ-557
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Stanislava Bohinca iz Maribora, št. SV 972/99
z dne 15. 11. 1999 in njegove dopolnitve z
dne 20. 12. 1999, v skladu s sklepom o za-
varovanju opr. št. RIG 719/99 z dne 23. 12.
1999 opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo – poslovnega prostora
desno od vhoda v pritličju, št. L 3, v izmeri
45,56 m2 in poslovnega prostora št. 9 v I.
nadstropju, v izmeri 48,35 m2, oboje v po-
slovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Sloven-
ska ul. 4, stoječe na parc. št. 1330/2, pripi-
sane k vl. št. 1300 k.o. Maribor Grad, last
dolžnice Biljane Lenard, Rošpoh 158, Kamni-
ca, na podlagi prodajne pogodbe št. 12/99 z
dne 19. 11. 1999, sklenjeno s prodajalcem
GIM, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denarne
terjatve upnika Nova Kreditna Banka Maribor,
d.d., v višini 60,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 12. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 021/00 Ob-19353
Regijski pospeševalni center Posavje,

Zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško katerega
ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina
Krško in Občina Sevnica razpisuje prosto
delovno mesto

direktorja Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje.

Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na po-

dročju vodenja in poznavanja dejavnosti ma-
lega gospodarstva,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada en tuj svetovni jezik,
– da obvlada delo z osebnim računalni-

kom.
Prednost pri izboru bodo imeli kandidati

z mednarodnimi delovnimi izkušnjami.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z

možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti do-

kazila o izpolnjevanju z razpisom določenih
pogojev, življenjepis ter svojo zamisel pro-
grama razvoja dejavnosti Regijskega pos-
peševalnega centra Posavje in ukrepov za
dosego programskih ciljev.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojni-
ci v 15 dneh po objavi na naslov: Regijski
pospeševalni center Posavje, Bohoričeva 9,
8270 Krško, z oznako: “Za razpis direktorja
RPC Posavje - Ne odpiraj“.

Upravni odbor Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje bo opravil izbor v 15 dneh
po zaključku razpisa in o svojem izboru ob-
vestil prijavljene kandidate, vendar je odloči-
tev o imenovanju direktorja pravno veljavna
šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.

Regijski pospeševalni center
Posavje
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Št. 42/00 Ob-19368
Na podlagi 24. člena statuta sistemizacije

delovnih mest, Klinični center Ljubljana, razpi-
suje delovno mesto s posebnimi pooblastili:

vodja centra za pljučne bolezni in
alergije, SPS Interna klinika.

Za vodjo centra za pljučne bolezni in
alergijo lahko kandidira, kdor izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,

– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi
razpisa na naslov: Klinični center Ljubljana,
Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo –
Vodja centra za pljučne bolezni in alergijo”.

Klinični center Ljubljana

Ob-19437
Osnovna šola Horjul, Horjul 198, 1354

Horjul, razpisuje prosto delovno mesto
učitelja podaljšanega bivanja
za določen čas s polnim delovnim ča-

som do 30. 6. 2000.
Nastop dela bo 28. 2. 2000. Poskusno

delo traja tri mesece. Kandidati morajo izpol-
njevati pogoje, ki jih določa zakon o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v osmih dneh po objavi na na-
slov šole. O izbiri bodo kandidati obveščeni
v zakonitem roku.

Osnovna šola Horjul

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Popravek
Ob-19648

V objavi namere o javnem naročilu za iz-
gradnjo RTP 110/20 kV Rače – gradbena
dela, objavljene v Uradnem listu RS, št. 4-5 z
dne 21. 1. 2000, Ob-18974, je ocenjena
vrednost gradbenih del: 195,000.000 SIT.

Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije,

Maribor

Ob-19492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks št. 061/133-04-43.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: tisk knjig telefonskega
imenika Slovenije 2000.

Ocenjena vrednost: 270,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ce-

lje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo me-
sto, Trbovlje, Murska Sobota.

4., 5.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

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. 011-04-7/00 Ob-19601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija ceste R3-667 Šmarješke Toplice–
Dolenje Kronovo.

Vrednost gradbenih del: 200,000.000
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naroč-

nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-19602
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: ureditev ce-
ste R1-219 skozi Bizeljsko.

Vrednost gradbenih del: 315,736.682
SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naroč-

nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-19603
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija ceste G2-108/1184 Trbovlje–Hrast-
nik.

Vrednost gradbenih del: 714,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Trbovlje – Hrastnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naroč-

nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-19604
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija mostu čez Muro, ter ceste G1-3/317
med Radenci in Petanjci.

Vrednost gradbenih del: 550,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Radenci–Petanjci.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: 15. 8.
2000.

5. Morebitne druge informacije: naroč-
nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00 Ob-19605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija ceste G2-108/1182 Ribče–Hotič.

Vrednost gradbenih del: 405,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe del: Šentjakob–Radeče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naroč-

nik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Št. 012382 Ob-19655
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod – Kanalizacija, Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana; telefaks
061/317-851.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: zamenjava
vodovoda Brest–Ljubljana; ocenjena
vrednost 1.500,000.000 SIT.
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3. Kraj izvedbe del: relacija Brest–Ljub-
ljana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila  gradbenih  del,  če  je  znan:  maj
2000.

5. Morebitne druge informacije: na javni
razpis bodo vabljeni samo izvajalci, ki so
pridobili priznano sposobnost za gradnjo in
obnovo vodovodnega omrežja (Ur. l. RS, št.
44-45/99).

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 0103/2000-12 Ob-19544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad vlade RS za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana, telefaks
061/212-312 in Ministrstvo za zunanje za-
deve, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, te-
lefaks 061/178-23-40.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je zasnova, oblikovanje in natis informa-
tivnega tednika o Sloveniji v angleškem
jeziku.

Informativni tednik v angleškem jeziku
bo namenjen najširšemu krogu tujih jav-
nosti (diplomatskim predstavništvom v
Sloveniji, tujim medijem, vplivnim obliko-
valcem javnega mnenja in odločitev v po-
membnih mednarodnih inštitucijah, kultur-
nim, znanstvenim in izobraževalnim inštitu-
cijam itd.);

Publikacija  naj  bi  na  kratko  pred-
stavljala in tudi napovedovala najpomem-
bnejše dogajanje v Sloveniji na področju
notranje in zunanje politike, gospodarstva
s kazalci gospodarskih gibanj, kulture,
športa, turizma, naravne in kulturne de-
diščine itd.; bralcu naj bi posredovala os-
novne informacije o dogajanju in ga hkrati
napotila k iskanju bolj specializiranih in-
formacij. Vsebina mora biti izrazito infor-
mativna.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom
sklenjena do leta 2005.

Vrednost naročila je 375,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: ni določen.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: začetek maja
2000.

5. Morebitne druge informacije: druge
informacije potencialni ponudniki dobijo na
Uradu vlade za informiranje pri Nadi Seraj-
nik Sraka, tel. 178-26-27 (med 9. in 10.
uro zjutraj).

Urad Vlade RS za informiranje

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek

Št. 0048-308/119-99 Ob-19554
V javnem razpisu brez omejitev za doba-

vo kurilnega olja “ekstra lahko“ in plina me-
šanice “butan-propan“, ki je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000, Ob-18123
se naslednji točki popravita in se pravilno
glasita:

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 9. 2. 2000, najkasneje do
14. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb -
(prvi odstavek se pravilno glasi): javno odpi-
ranje ponudb bo dne 10. 2. 2000, ob 10.
uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna
šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Ministrstvo
za notranje zadeve

Popravek

Št. 46/2000 Ob-19557
V javnem razpisu za naročilo blaga brez

omejitev za tisk in dobavo tobačnih znamk,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4-5 z
dne 21. 2. 2000, Ob-19055 se spreme-
njena 14. točka glasi:

14. Merila za dodelitev naročila so: kon-
kurenčnost cen, prej navedena merila so
opredeljena v razpisni dokumentaciji kot
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudba.

Ministrstvo za finance

Popravek

Št. 47/2000 Ob-19558
V javnem razpisu za naročilo blaga brez

omejitev za tisk in dobavo upravnih in sod-
nih kolkov objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 4-5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19054 se
spremenjena 14. točka glasi:

14. Merila za dodelitev naročila so:
konkurenčnost cen, prej navedena me-
rila so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji kot pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudba.

Ministrstvo za finance

Ob-19572
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, telefaks
131-8164 in prevzemnik plačilne obvezno-
sti DARS – Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d.

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

3. (A) Kraj dobave: Izobraževalni center
za zaščito in reševanje RS, 1291 Ig.

(B) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: hitro tehnično vozilo, pri-
rejeno za reševanje ob nesrečah v cest-
nih predorih HTV-2.

3.B.1 Področje in namen uporabe: hitro
tehnično vozilo, prirejeno za reševanje ob
nesrečah v cestnih predorih HTV-2 je na-
menjeno reševanju v cestnih predorih, ki so
daljši od 1500 m dolžine. S svojo posadko
1+5 in gasilsko tehnično opremo predstav-
lja samostojno zaključeno gasilsko-tehnič-
no-taktično enoto. Taka enota je sposobna
ob manjši logistični podpori samostojno
vstopiti (zapeljati) v predor, v katerem je
prišlo do nesreče in pričeti z reševanjem.

3.B.2. Tehnične zahteve
3.B.2.1. Mere vozila
Zaradi velike verjetnosti zastojev ob

nesrečah v cestnih predorih mora biti vozi-
lo čim ožje, da se lažje prebije na kraj
dogodka.

Maksimalne izmere vozila so naslednje:
– dolžina: 7000 mm,
– širina: 2300 mm,
– višina: 3200 mm – merjeno pri neo-

bremenjenem vozilu.
Minimalni premer kroga obračanja ne

sme biti večji od 15 m, minimalna moč mo-
torja naj bo 13kW/T.

3.B.2.2. Podvozje
Vozilo naj bo grajeno na primernem pod-

vozju skupne dovoljene teže do 8 t. Vozilo
naj ima cestni ali 4x4 pogon. Na vozilu mo-
rajo biti spredaj in zadaj dvojna pritrdilna
mesta za vleko vozila, katerih vlečna sila
mora biti prirejena skupni teži kompletno
opremljenega vozila. Vozilo mora imeti vgra-
jeno napravo za vleko (vlečno silo in način
pogona vlečne naprave definira ponudnik
glede na vrsto ponujenega podvozja). Vozi-
lo naj ima ABS sistem zaviranja in ASR si-
stem proti zdrsavanju ter možnost blokade
diferenciala, motorno zavoro ter stabiliza-
torje vozila na obeh oseh. Poleg klasičnih
žarometov, naj ima vozilo tudi žaromete za
meglo. Vse luči na vozilu naj imajo zaščito
proti udarcem (mrežo).

3.B.2.3. Nadgradnja
1. Na strehi kabine morajo biti namešče-

ne opozorilne modre luči in opozorilne sire-
ne v skladu s cestno prometnimi predpisi
ter spredaj vgrajene modre bliskavice.

2. Vozilo naj ima na zadnji strani vgraje-
no signalno letev za usmerjanje prometa z
možnostjo utripanja na levo ali na desno
stran izmenično ali vse hkrati.

3. Vozilo naj ima izboljšano osnovno raz-
svetljavo, vendar naj ne odstopa od zahtev
cestnoprometnih predpisov. (točkasti žaro-
met spredaj – 1 kos, točkasti žaromet zadaj
– 1 kos, iskalni žaromet v kabini – 1 kos).

4. Vozilo naj ima za voznika ustrezno
rešitev problema vožnje v zadimljenem pre-
doru (vgrajeno infrardečo kamero ali po-
dobno).

5. Lestev za dostop na streho vozila mo-
ra biti nameščena na zadnji strani vozila.

6. Zapiranje boksov za orodje in opremo
mora biti izvedeno z žaluzijami ter z mož-
nostjo zaklepanja.

7. Vozilo naj bo opremljeno z drsnimi
vrati, ki se odpirajo ob šasiji.

8. V kabini vozila morajo biti integrirani
nosilci dihalnih aparatov za celotno število
posadke.
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9. V vozilu mora biti zagotovljena zadost-
na zaloga zraka za dihanje posadke in reše-
nih oseb (ustrezna banka zraka glede na
dolžino predora in priključki 2x5 reševalnih
mask) ter možnost hitrega polnjenja IDA.

10. Vozilo naj ima rešen problem oskrbe
motorja vozila z potrebnim zrakom ob mož-
nosti pomanjkanja zraka pri nesreči v pre-
doru.

11. Vozilo naj ima na zadnji steni pritrjen
ročni voziček za prevoz opreme (nosila, na-
prave in oprema za reševanje) v primeru, ko
je predor natrpan z vozili.

3.B.2.4. Gasilsko tehnične naprave
Vozilo mora biti opremljeno z rezervoar-

jem za vodo do 1000 l, rezervoarjem za
penilo do 100 l, visokotlačno kombinirano
črpalko zmogljivosti najmanj 1600 l pri 8
bar pritiska in hitronapadalno napravo. Čr-
palka naj bo gnana z motorjem vozila in
mora imeti samodejno odsesovalno napra-
vo (batni ali trokomat sistem odsesavanja).
Črpalka mora imeti vgrajeno napravo za
mešanje pene. Črpalka mora imeti mož-
nost krmiljenja iz kabine in ob vozilu. Za-
gon motorja in črpalke mora biti mogoč iz
vozila in ob črpalki. Vozilo naj ima strojno
gnani sistem za navijanje hitre napadalne
cevi. Rezervoar za vodo mora biti oprem-
ljen z električno ogrevalno napravo. Vozilo
mora imeti vgrajen sistem za izpihovanje
vode iz črpalke.

Na prednjem delu vozila mora biti vgrajen
monitor za gašenje kapacitete 800 l/min,
krmiljen iz kabine vozila ter možnostjo delo-
vanja med vožnjo.

Vozilo mora biti opremljeno z gasilsko
tehnično opremo za reševanje ob nesrečah
v cestnem prometu (hidravlično in pnevmat-
sko orodje za reševanje), v Republiki Slove-
niji že uveljavljenega proizvajalca.

Vozilo mora imeti ustrezno opremo za
zagotavljanje električne energije in osvetlje-
vanje delovnega mesta (vgrajen električni
agregat moči nad 5 kW, vgrajen mehanično
krmiljen vrtljivi (360°) pnevmatski jambor za
razsvetljavo (4x500 W žarometi) s končnim
stikalom za zaustavitev ob dotiku stropa).

Pri mali napetosti (12/24 V) mora imeti
dograjeno hitro odklopno stikalo za elek-
trični odklop celotnega vozila od akumula-
torja in kombinirano s polnilcem zraka za
zavore in sklopko.

3.B.2.5. Gasilsko tehnična oprema
Vozilo mora biti opremljeno z naslednjo

gasilsko tehnično opremo:
Osebna oprema
– izolacijski dihalni aparat (kompozitna

tlačna posoda – najmanj 4000 l zraka, apa-
rat, nadtlačna maska, T odcepni kos, si-
stem hitrega polnjenja); 6 kosov,

– rezervna kompozitna tlačna posoda s
2000 l zraka; 6 kosov,

– maska za tretjo osebo, priključna cev
2,5m ; 10 kosov,

– izolirni dihalni aparati za umik (kompo-
zitna tlačna posoda – najmanj 400 l zraka,
aparat, nadtlačna maska); 10 kosov,

– označevalni telovnik; 6 kosov,
– zaščitna obleka za približevanje ognju;

4 kpl,
– usnjene rokavice s toplotno zaščito; 6

parov,
– gumirane rokavice; 6 parov.
Gasilna sredstva:

– gasilnik na prah S 12; 2 kosa,
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino

vode,
– vgrajen rezervoar z ustrezno količino

penilnega sredstva,
– prenosna naprava za impulzno gaše-

nje; 3 kos.
Cevi in armature:
– cev tlačna s spojkami; B 5m 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; B 20 m 3 kose,
– cev tlačna s spojkami; C 15 m 8 kosov,
– cev tlačna s spojkami ; D 10 m 1 kos,
– cev tlačna s spojkami; H 20 m; 2 kosa,
– prehodni kos B/C; 2 kosa,
– prehodni kos C/D; 1 kos,
– prehodna spojka A/B; 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo C 2 kosa,
– ročnik za vodo s pipo B 1 kos,
– ročnik za vodo s pipo D 1 kos,
– mešalec za peno 200 l; 1 kos,
– cev za penilo D 1500 mm; 1 kos,
– kombiniran ročnik za težko in srednje

težko peno 200 l/min; 1 kos,
– trojak B-CBC 1 kos,
– zbiralec CC-B; 1 kos,
– omejevalec tlaka; 1 kos,
– oporno koleno B; 1 kos,
– vgrajena hitronapadalna cev vsaj 25 m

cevi in ročnik 200 l/min pri 40 bar z nastav-
kom za peno; 1 kos,

– signalna vrvica vsaj 20 m; 2 kosa,
– cevni pritrdilci; 2 kosa,
– cevni mostiček B aluminjasti; 1 par,
– ključ za podzemne hidrante 1 kos,
– hidrantni nastavek 1 kos,
– ključ za nadzemne hidrante 1 kos,
– kljuka za odpiranje jaškov 1 kpl,
– ključ za spajanje cevi H; 2 kosa,
– ključ za spajanje cevi ABC 3 kose,
– zasun za vodo C; 1 kos,
– ročnik za vodno zaveso C; 1 kos.
Reševalne naprave:
– stikalna lestev (vsaj 2 dela); 1 kos,
– reševalna vrv 25 (ali 30) m; 6 kosov,
– sklopljiva lestev lesena, DIN 14713; 1

kos.
Oprema za prvo pomoč:
– kovček prve medicinske pomoči (zlo-

mi, rane) DIN 14143; 1 kos,
– kovček prve medicinske pomoči (ope-

kline); 1 kos,
– kovček prve medicinske pomoči (rea-

nimacija, intubacija); 1 kos,
– opornica za vrat 6 kpl,
– opornica za hrbtenico 3 kpl,
– imobilizacijski komplet – vakuumski

(telo, roke, noge); 2 kpl,
– nosila za ponesrečenca DIN 13024; 2

kosa,
– nosila lopatasta (opornik za glavo, pri-

trdilni trakovi); 1 kos,
– rokavice lateks 100 parov,
– kofil raspirator 50 kosov,
– negoreče pregnijalo za zaščito pone-

srečenca; 2 kosa,
– folija za pokrivanje mrličev (ali vreča);

10 kosov.
Razsvetlajva, signalizacija, zveze:
– akumulatorska ročna svetilka EX izved-

be; 5 kosov (s polnilci),
– širokopasovni reflektor 500 W; 4 kosi
– trinožno stojalo za reflektorje (aluminij-

sko); 2 kpl,
– mostiček za dva reflektorja; 2 kosa,
– električni razdelilec terenski; 2 kosa,

– električni kabel 3 x 2,5 mm2 5o m na
bobnu; 4 kosi,

– električni prenosni agregat vsaj 5 kW s
priborom (ozemljitveni klin, pribor agregata,
ozemljitvena žica, ročka za gorivo 10 l, cev
za izpuh, pretakalna cev) na samostojni pri-
kolici; 1 kos,

– kovček električarskega orodja; 1 kos,
– triopan stožec (slovenski napisi); 2

kosa,
– prometna bliskavica; 4 kosi,
– prometni stožci; 10 kosov,
– lopar za urejanje prometa (osvetljen);

2 kosa,
– trak za omejevanje 2000 m,
– ročna radijska postaja (samo ležišče);

2 kosa,
– mobilna radijska postaja (samo ležišče

in instalacija) ter ozvočenje na mestu kjer
stoji,

– strojnik; 1 kos,
– zastavica z ročajem za označitev po-

veljniškega mesta (slovensko); 1 kos,
– rdeča luč z stojalom za označitev po-

veljniškega mesta (slovensko); 1 kos,
– ročna infrardeča kamera za iskanje po-

nesrečencev; najmanj 1 kos.
Strojne naprave:
– hidravlično orodje za reševanje (ročna

črpalka, strojna črpalka, razpiralo, klešče, re-
zalec pedalov, komplet reševalnih valjev, hi-
dravlična dvigalka -ročna vsaj 5 T(2 kosa),
vezne cevi), naprava za razbijanje in odstra-
njevanje stekla, vlečne verige, povezovalna
veriga, rezervne konice za razpiralo, rezervne
konice za klešče, rezervne čeljusti za rezalec
pedalov, konice za verigo pri reševalnem va-
lju, hidravlična tekočina 5x1 l, rezalne konice
pnevmatsko orodje za reševanje (kompozitna
tlačna posoda najmanj 2000 l, reducirni venti-
li, krmilni elementi (dvojni), vezne cevi najmanj
2x 10 m, dvigovalne blazine (vezni element
kevlar) 37x52, 47x52, 52x62 cm),

– verižna žaga s priborom (žaga, rezerv-
ni meč, rezervna veriga 2 kosa, pripadajoče
orodje,

– ročka za gorivo in olje, pretočna cev),
– naprava za vleko in dvig vsaj 1,5 t (na-

prava, osnovna vrv, trak za dvigovanje vozil
5m,

– bremenska vrv s skopci (5 m 3t -2
kosa, 10 m 2 kosa), škripec enojni 2 kosa,
bremenska veriga 2,5 m 2 kosa, zemeljsko
sidro 1 kpl, izvlečna naprava za zemeljsko
sidro, zaščita za bremensko vrv, škopec 3t
4 kose),

– kotna rezalka (rezilna plošča za beton
“diamantna“ 5 kosov, rezilna plošča za kovi-
no 5 kosov, zaščitna očala 3 kose); 1 kos,

– naprava za prezračevanje predora na
samostojni prikolici (pretok zraka vsaj
7m3/s, pribor za napravo, ročka za gorivo
10 l, pretakalna cev).

Ročno orodje:
– lopata metača; 1 kos,
– lopata zajemalna (šafla) ; 1 kos,
– kramp; 1 kos,
– metla cestarska široka; 2 kosa,
– sekira ladijska; 1 kos,
– sekira drvarska; 1 kos,
– sekira manjša; 1 kos,
– lomilni drog 700 mm; 1 kos,
– lomilni drog 1200 do 1500 mm; 1

kos,
– univerzalna sekirica ; 2 kosa,
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– žaga ločna vsaj 750 mm; 1 kos,
– komplet ročnega orodja po DIN

14881; 1 kpl,
– podvlečna igla; 1 kos,
– nož za rezanje varnostnih pasov; 2

kosa,
– škarje za rezanje kovine, φ 10 mm; 1

kos,
– kladivo minimalno 3000g; 1 kos.
Ostala oprema:
– ročka za gorivo za vozilo; 20 l,
– pretakalna cev; 1 kos,
– zagozde za vozilo; 1 par,
– varnostni trikotnik; 2 kosa,
– sredstvo za vpijanje in nevtralizacijo;

50 kg,
– zagozde za stabiliziranje poškodova-

nega vozila; 1 par,
– cev za izpuh; 1 kos,
– vlečna kljuka; 1 kos,
– cev za polnjenje rezervoarja za penilo;

1 kos,
– zaščitna prevleka za vgrajeno napravo

za vleko; 1 kos,
– torbica z dodatno opremo za vgrajeno

napravo za vleko; 1kos,
– črpalka za polnjenje rezervoarja pe-

nila,
– cev za polnjenje tlačne posode vozila,

20 m; 1 kos,
– navadni nož z etuijem; 1 kos,
– aluminjasti pladenj; 1 kos.
3.B.3. Ostale zahteve:
1. Podatki o dolžini predorov:
– v letu 2000 – 2 vozili HTV2 za obe

vozili max. dolžina predora 1200 m,
– v letu 2001 – 1 vozilo HTV2 max. dol-

žina predora 1620 m,
– v letu 2002 – 2 vozili HTV2 za eno

vozilo max. dolžina predora 1500 m, za
drugo vozilo max. dolžina predora 2000 m,

– v letu 2003 – 1 vozilo HTV2 max. dol-
žina predora 2800 m.

2. Vozila morajo biti homologirana v Slo-
veniji.

Blago mora ustrezati predpisom veljav-
nim v Republiki Sloveniji.

Ponudnik mora glede na sukcesivnost
dobav zagotoviti vozila (vključno z vso zah-
tevano opremo), ki niso starejša od enega
leta.

3. Ponudnik mora ob ponudbi naroč-
niku:

– predložiti natančno tehnično dokumen-
tacijo proizvajalca za ponujeno blago,

– zagotavljati najmanj eno leto garancij-
skega roka,

– predložiti dokument, iz katerega je raz-
vidno, da ima ponudnik za ponujeno blago
zagotovljen servis in dobavo originalnih re-
zervnih delov,

– priložiti seznam servisne mreže in ka-
paciteto servisne mreže ter število strokov-
njakov,

– predložiti dokument, iz katerega je raz-
vidno, da je generalni zastopnik ali uradno
pooblaščen za prodajo ponujenih vozil ali,
da je proizvajalec ponujenega vozila.

4. Prodajalec je dolžan pri vsaki sukce-
sivni dobavi v vozilo vgraditi materiale in
opremo, ki ustreza standardom, ki so takrat
v veljavi v Evropski skupnosti.

5. Prodajalec mora ob dobavi vozila:
– priložiti poročilo proizvajalca o konč-

nem testiranju blaga,

– priložiti navodila za uporabo in vzdrže-
vanje, popravila in remont, katalog rezerv-
nih delov, sugestivno listo rezervnih delov,
vse v slovenskem jeziku,

– priložiti tehnično dokumentacijo za vo-
zilo in vso zahtevano opremo,

– priložiti potrdilo o opravljeni homolo-
gaciji,

– priložiti garancijsko izjavo oziroma pod-
pisan in potrjen garancijski list proizvajalca,

– priložiti izjavo o ustreznosti,
– priložiti potrdilo o atestih,
– priložiti servisno knjižico za vozilo,
– zagotoviti označbe na vozilu v sloven-

skem jeziku,
– zagotoviti inštruktorjem izobraževanje

za uporabo vozila.
Količina: 6 kom.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo pred

podpisom pogodbe ponovno preveril višino
razpoložljivih sredstev in prilagodil obseg
naročila dejansko razpoložljivim sredstvom.

Razpisane količine so okvirne.
(C) Dobavitelj je obvezan izpolniti naroči-

lo za celotno zahtevano količino blaga.
(D) Ocenjena vrednost naročila: ca.

360,000.000 SIT.
4. Datumi dobav:
– do 30. 10. 2000 prvi dve vozili,
– do 31.03.2001 tretje vozilo,
– do 31.03.2002 četrto in peto vozilo,
– do 31.03.2003 šesto vozilo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljublja-
na, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-2586, soba št. 365, vsak delov-
ni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javne-
ga razpisa MORS BO 30/99 – DARS), na
žiro račun št. 50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti.

Pred tem je potrebno predložiti:
1. dokazilo o vplačilu (vsebovati mora

naslednje podatke: navedba polnega naslo-
va ponudnika, davčno številko, številko jav-
nega razpisa, sklic na št. ) ter

2. potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

7. (a)Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:do 28. 2. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO 30/99 – DARS – hitra tehnična
vozila, prirejena za reševanje v predorih“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
12. uri na naslovu: MORS, Urad za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, sejna
soba.

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

ponudbe: bančna garancija v vrednosti
3,600.000 SIT, veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: potrebna finančna sred-
stva zagotovi DARS-Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., v skladu s termin-
skim planom dokončanja posameznih cest-
nih predorov.

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

morejo umakniti ponudbe: od 28. 2. 2000
od 12.01 dalje.

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

(a) ocenjevalni kriteriji:
Naročnik bo sklenil pogodbo s tistim po-

nudnikom, ki bo po spodaj navedenih krite-
rijih in podkriterijih zbral največje število točk
in izpolnjeval vse ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije:

1. cena (vrednost ponderja 0,45),
2. dobavni rok (vrednost ponderja

0,20),
3. garancijski rok (vrednost ponderja

0,15),
4. reference ponudnika (vrednost

ponderja 0,05),
5. finančno stanje ponudnika (vred-

nost ponderja 0,03),
6. število zaposlenih pri ponudniku

(vrednost ponderja 0,02),
7. vrsta poslovnega sodelovanja

(vrednost ponderja 0,05),
8. sistem zagotavljanja kakovosti po-

nujenega proizvajalca po standardu serije
ISO 9000 (vrednost ponderja 0,05).

Razdelava ocenitve po kriterijih
Pri vseh kriterijih je možno število točk

od 0 do 10.
Najugodnejša je ponudba, ki zbere naj-

večje število točk.
1. Cena:

– št. točk = 10 x  (najnižja  ponujena
cena / ponujena cena)

2. Dobavni rok
Točkujeta se dobavi v letu 2000, za osta-

le dobave je fiksno določen mesec dobave,
v kolikor ni izpolnjeno, je to razlog za izloči-
tev ponudbe.

Mesec Dobava Dobava
v letu 2000 1. vozila 2. vozila

Marec 5 5
April 4,5 4,5
Maj 4 4
Junij 3,5 3,5
Julij 3 3
Avgust 2,5 2,5
September 2 2
Oktober 1,5 1,5

3. Garancijski rok:
– št. točk = 10 x (ponujen garancijski

rok / najdaljši ponujen garancijski rok)
4. Reference ponudnika:

– št. točk = 10 x (skupna vrednost pro-
danih gasilskih vozil / skupna vrednost pro-
danih gasilskih vozil ponudnika z najvišjo
vrednostjo).

Ponudnik, ki nima referenc, ker do se-
daj še ni imel tovrstnega poslovnega sode-
lovanja, se oceni s povprečjem točk.

5. Finančno stanje ponudnika



Stran 416 / Št. 6-7 / 28. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Maksimalno  število  pridobljenih  točk
je 10,0.

Naročnik bo ocenjeval naslednje poka-
zatelje (BON1, 2 oziroma BON3):

a) dobiček oziroma izguba pri poslo-
vanju:

– 3,0 točke – ponudnik izkazuje čisti do-
biček,

– 1,5 točke – ponudnik prikazuje pozi-
tivno ničlo,

– 0,0 točke – ponudnik ima prikazano
izgubo ali nekrito izgubo,

b) gospodarnost poslovanja:
– 4,0 točke – če je kazalnik gospodar-

nosti 1 in več,
– 2,0 točke – če je kazalnik gospodar-

nosti od 0,8 do 0,99,
– 0,0 točke – če je kazalnik gospodar-

nosti do 0,79,
c) razmerje med čistim dobičkom/izgu-

bo ter prihodki
– 3,0 točke – če je razmerje večje

kot 0,01,
– 2,0 točke – če je razmerje od 0,005

do 0,01,
– 1,0 točka – če je razmerje od 0,001

do 0,004,
– 0,0 točke – če je razmerje negativno

ali manjše od 0,001.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,

se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) dobiček oziroma izguba pri poslova-

nju za leto 1998:
– 10,0 točk – če ponudnik izkazuje do-

biček,
– 5,0 točk – če ima ponudnik čisto

ničlo,
– 0,0 točk – če ima ponudnik prikazano

izgubo.
6. Število zaposlenih pri ponudniku:

– št. točk = 10 x (štev. zaposlenih/štev.
zaposlenih ponudnika z največjim št. ).

7. Vrsta poslovnega sodelovanja:
– 10 točk generalni zastopnik, proizva-

jalec,
– 5 točk uradno pooblaščen za prodajo,
– 0 točk ostalo.
8. Sistem zagotavljanja kakovosti ponu-

jenega proizvajalca po standardih serije
ISO 9000:

– 10 točk ponujeni proizvajalec ima stan-
dard serije ISO 9000, priložena je kopija
certifikata,

– 5 točk ponujeni proizvajalec je v fazi
pridobivanja standarda serije ISO 9000 (pi-
sno dokazilo institucije, ki izvaja presojo si-
stema kakovosti oziroma svetovalnega pod-
jetja),

– 0 točk ponujeni proizvajalec nima stan-
darda serije ISO 9000.

(b) Izločilni kriteriji
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene po-

nudbe ponudnikov:
1. če priloženi dokumenti in izjave ne

bodo ustrezni oziroma pravilni in če ne bo-
do vpisani vsi zahtevani podatki oziroma zah-
teve,

2. če ponudnik ne bo zagotavljal dobav-
nega roka v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,

3. če ponudnik ne bo zagotavljal vseh
zahtev naročnika po predmetu naročila, ki
vključujejo področje in namen uporabe, teh-
nične zahteve in ostale zahteve, iz 3.B. toč-
ke objave javnega naročila,

4. če ponudnik ne bo priložil dokumen-
tacije, iz katere je razvidno, da je generalni
zastopnik ali uradno pooblaščen za prodajo
ponujenih vozil ali, da je proizvajalec ponu-
jenega vozila,

5. če ponudnik ne bo priložil potrdil za
reference ponudnika in potrdil o izobrazbi.

(c) Popolnost ponudbe
Če je ponudba nepopolna, se izloči iz

nadaljnje obravnave.
Ponudba je popolna, če so priloženi vsi

zahtevani in ustrezni oziroma pravilni doku-
menti in izjave in če so vpisani vsi zahtevani
podatki oziroma zahteve, in sicer:

– dokazilo pristojnega organa o registra-
ciji ponudnika za dejavnost..., odločba pri-
stojnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavno-
sti..., bilanca stanja in uspeha v zadnjih dveh
letih, BON 1,2 oziroma 3, dokazilo o porav-
nanih davkih in prispevkih..., bančna garan-
cija za resnost ponudbe..., izjava banke, da
bo podala bančno garancijo za dobro izved-
bo posla... in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku..., izjava ponud-
nika o poravnavi obveznosti, izpolnjeno po-
vabilo k oddaji ponudbe, izjava ponudnika,
da se strinja z vsebino razpisnih pogojev
oziroma razpisne dokumentacije ...., izjava
ponudnika o stanju na dan oddaje ponud-
be, izjava o zagotavljanju dobavnega roka,
izjava o zagotavljanju tehničnih zahtev vozi-
la, vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan,
žigosan, parafirana vsaka stran pogodbe in
prilog k pogodbi).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: MORS, Kardeljeva ploščad 24, Urad
za logistiko, kont. oseba Marjana Drobež,
tel.:061/171-2341, vsak delovnik med 8.
in 9. uro, ali po faksu 061/131-9035. Na-
ročnik bo odgovoril na vse zahteve po poja-
snilih, ki jih bo prejel najmanj 5 dni pred
rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: 3. 9. 1999.

17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 86-1/2000 Ob-19247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gorenjske lekarne, Kranj, Gospos-
vetska 12, 4000 Kranj, faks 064/226-804.

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

3. (a) Kraj dobave: na sedežu in po eno-
tah naročnika.

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

1. strežniki: 6 kosov,
2. strežniki – delovne postaje: 8 ko-

sov,
3. delovna postaja: 1 kos,
4. delovne postaje – nadgradnja: 29

kosov,
5. notesnik: 1 kos,
6. tiskalniki: 20 kosov.

Specifikacija blaga je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da,
po posameznih skupinah, navedenih v točki
3.(b).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,150.000 SIT.

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

1. strežniki (6 kosov) – 6,000.000
SIT,

2. strežniki – delovne postaje (8 ko-
sov) – 5,000.000 SIT,

3. delovna postaja (1 kos) – 300.000
SIT,

4. delovne postaje – nadgradnja (29
kosov) – 2,400.000 SIT,

5. notesnik (1 kos) – 450.000 SIT,
6. tiskalniki (20 kosov) – 1,000.000

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

cesivna dobava v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
renjske lekarne, Kranj, Gosposvetska 12,
4000 Kranj, tel. 064/282-703, faks
064/226-804.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 2. 2000,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po telefonu ali po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32083.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Gorenjske lekarne, Kranj,
Gosposvetska 12, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
Gorenjske lekarne, javni razpis za dobavo
računalniške opreme”. Na hrbtni strani po-
nudbe morata biti navedena ime in polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
21. 2. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Gorenj-
ske lekarne, Kranj, Gosposvetska 12, 4000
Kranj (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti javnega na-
ročila oziroma dela javnega naročila, za ka-
terega se ponudnik poteguje.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
oddajo ponudb ponudniki več ne morejo
umakniti ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije, povezane z jav-
nim naročilom, se dobijo pri Matjažu Gašpi-
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ricu, tel. 064/282-709 za informacije vse-
binske narave, oziroma pri Marjani Koza-
mernik, tel. 064/282-703 za informacije s
finančnega področja, vsak delovnik med 8.
in 10. uro.

16., 17.
Gorenjske lekarne, Kranj

Ob-19248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Spod-
nja Ščavnica, Spodnja Ščavnica št. 19/b,
9250 Gornja Radgona.

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

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

trebno dobaviti: dobava vozila – šasije z
dvojno kabino za izdelavo nadgradnje
za gasilske namene z naslednjimi zahte-
vami:

– podvozje: obvezno mehanska zapora
diferenciala, pogon 4×4 (ni pa pogoj), moč
motorja od 120 do 160 KS, medosna raz-
dalja ca. 3700, skupna dovoljena teža 6
ton, ustrezna serijska oprema kot je ABS,
servo volan, ojačana baterija, zimske gume,
gasilska rdeča barva, možnost vgradnje vit-
le na sprednjem delu in ustrezna nosilnost
šasije za gasilsko nadgradnjo GVV, odgon
za pogon črpalke;

– kabina: podaljšana – prostor 1+6.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PGD
Spodnja Ščavnica, kontaktna oseba Erdela
Milan, Plitvički vrh 49, tel. 069/67-681 ali
Fujs Janez, Sp. Ščavnica 53, tel.
069/67-539.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 15.
februarja 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Prostovoljno gasilsko društvo
Spodnja  Ščavnica,  Spodnja  Ščavnica št.
19/b, 9250 Gornja Radgona, v zapečatenih
kuvertah, označenih z napisom “Ne odpiraj,
ponudba za nakup vozila”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 2000 ob
14. uri, v prostorih Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica, Sp. Ščavnica 19/b.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se bodo izvajala
v skladu z določbami v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
izvajalca.

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): ponud-
bena cena, način plačila, kvaliteta, referen-
ce, dobavni rok, ustrezni atesti in homolo-
gacija vozila, upoštevana bo tudi komplet-
nost ponudbe. Naročnik pripominja, da ni
nujno, da je najnižja ponudbena cena tudi
najugodnejša ponudba.

15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Spodnja Ščavnica, Gornja Radgona

Ob-19249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadran-
ska c. 24, 2000 Maribor, faks 062/307-730,
320-1111, tel. 062/307-807.

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

3. (a) Kraj dobave: Mariborski vodovod,
Jadranska c. 24, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

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

1. 3. 2000 do 1. 3. 2001 oziroma sukce-
sivne dobave v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ma-
riborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24,
2000 Maribor.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 2. 2000 do 12.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z obveznim pripisom “Javni
razpis – ponudba za dobavo pisarniškega
in računalniškega potrošnega materiala –
Ne odpiraj”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, prev-
zemnica Metka Fošnarič, tel.
062/307-807, soba 112/I.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
12.30, na naslovu: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor, v sejni sobi
št. 110/I. Odpiranje ponudb bo vodil Boris
Fatur, dipl. ek., tel. 062/307-807.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančne garancije za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila, z veljavnostjo 60 dni od javnega odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladnost z vzorcem po-
godbe, ki je v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 60 dni od datuma javnega odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 1. ce-
na, 2. rok plačila, 3. kvaliteta.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu Mariborski vodovod, JP, d.d., Pripra-
va dela, Jadranska c. 24, Maribor.

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

čilo: to je prvi razpis.
Mariborski vodovod,

javno podjetje, d.d., Maribor

Ob-19355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, faks 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška
2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: eno kombi vozilo – furgon.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

krajši možen dobavni rok.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131-72-76,
faks 061/132-10-76.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Onkološke-
ga inštituta, Zaloška 5, ali na žiro račun št.
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 10. 2. 2000 ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, stavba C, sejna soba, Za-
loška 2, Ljubljana.



Stran 418 / Št. 6-7 / 28. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 4% razpisane vrednosti, traja-
nje garancije do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah, zakonom o javnih naročilih in po razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

Merilo Vrednost

1. cena 60%
2. reference 10%
3. stroški vzdrževanja 10%
4. dobavni rok 20%

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 332-04-1/00 Ob-19356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

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

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

trebno dobaviti: čistila in potrošni mate-
rial za Oddelek za organizirano prehra-
no po specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

(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 po po-
samezni točki specifikacije iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

četek 1. 4. 2000, postopno (dnevne, te-
denske dobave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 3. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc ali
Mojca Gregorič, s pooblastilom za dvig raz-
pisne dokumentacije; faks 061/178-55-79,

informacije  po  tel.  061/178-84-56,  Tat-
jana Kozole, vsak delovni dan od 8.30 do
10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2000,
vsak delovni dan od 8.30. do 10. ure.

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

predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna skupina v višini 10% oce-
njene vrednost naročila, to je 1,500.000
SIT, z veljavnostjo do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe, to je do 18. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–71
točk),

2. plačilni pogoji (0,2 točki za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

3. dobavni rok za urgentna naročila
(5 točk za dobavni rok v 1 uri, 3 točke za
dobavni rok v 2 urah),

4. mesečno poročanje (poimensko) o
finančni realizaciji za posamezne točke –
enote Oddelka za organizirano prehrano in
skupno za Servis skupnih služb vlade (5
točk),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 10. 3.
2000.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 20-40/2000 Ob-19357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjsko podjetje,
Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica,
faks 067/81-586.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunalno stano-
vanjsko podjetje, Prešernova ulica 7, 6250
Ilirska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: smetarsko vozilo, sestav-
ljeno iz ustrezne šasije – podvozje 4×2
in nadgradnje za praznjenje in odvoz
gospodinjskih odpadkov iz zabojnikov
prostornine 120 do 1100 litrov in 5000
litrov. Vozilo in nadgradnja leto proizvodnje
2000.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila z DDV:

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

2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjsko podjetje, Prešerno-
va ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, Anica Žlo-
gar, tel. 067/42-081.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 2.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 52210-601-11971).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno stanovanjsko
podjetje, Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska
Bistrica, tajništvo, v zapečateni kuverti, ja-
sno označeni z napisom: “Ponudba – ne
opdiraj”, z navedbo “za javni razpis – sme-
tarsko vozilo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2000 ob 9. uri, na naslovu Komunal-
no stanovanjsko podjetje, Prešernova ulica
7, 6250 Ilirska Bistrica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v vrednosti 5% od vredno-
sti ponudbe.

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: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be do 21. 2. 2000 od 12. ure dalje.

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

– cena ponujenega blaga,
– reference,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– garancija,
– servis,
– rok dobave.
Naročnik ni dolžan oddati naročilo po-

nudniku, ki ponudi najnižjo ceno.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Maljevac Igor, tel. 067/42-081.

16., 17.
Komunalno stanovanjsko podjetje

Ilirska Bistrica

Št. 402-04-3/00-3113 Ob-19358
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: vsi zavodi za presta-
janje kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenj-
skem, Ig pri Ljubljani, Celje, Koper, Nova
Gorica, Ljubljana, Radovljica, Novo mesto,
Maribor, Murska Sobota, Rogoza pri Mari-
boru in Prevzgojni dom Radeče ter Uprava
– centrala v Ljubljani.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 9,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi po preteku enega leta
od sklenitve pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo (13. nadstropje), Tivolska 50,
Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pismenim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva odpiranja
ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 2. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: na naslov naročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 2000

ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu naroč-
nika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: kot finančno zavarovanje
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikaci-
jami za prodajo predmeta javnega naročila.
Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no in edino merilo za izbor je cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Tadeji Hartman,
tel. 061/17-85-617.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 799-03-2/00-3113 Ob-19359
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda
z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila in sredstva za
osebno higieno.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo tudi samo za
del naročila: ali samo čistila ali samo sredst-
va za osebno higieno.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 33,000.000 SIT; vred-
nost segmenta čistil je 23,000.000 SIT seg-
menta sredstev za osebno higieno pa
10,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi po preteku enega leta
od sklenitve pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo (13. nadstropje), Tivolska 50,
Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pismenim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva odpiranja
ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 3. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: na naslov naročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 3. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naro-
čila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no in edino merilo za izbor je cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Tadeji Hartman,
tel. 061/17-85-617.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 311-3/00-3113 Ob-19360
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora, in sicer Zavod za prestajanje
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kazni zapora Dob pri Mirni, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Koper, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Maribor – oddelek
Murska Sobota in Prevzgojni dom Radeče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
za energetske potrebe.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 65,400.000 SIT.

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi po preteku enega leta
od sklenitve pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
– tajništvo (13. nadstropje), Tivolska 50,
Ljubljana. Dvig je možen samo osebno s
pismenim pooblastilom.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do dneva odpiranja
ponudb.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 3. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: na naslov naročnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 3. 2000 ob
10. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega na-
ročila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, ime-
ti mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnej-
še zahteve so podane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no in edino merilo za izbor je neto cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Tadeji Hartman,
tel. 061/17-85-617.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 02/00 Ob-19415
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, tel. 063/871-465, faks
063/869-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

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

trebno dobaviti: dobava lesne surovine
23.550 m3.

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

3.1. hrast III. klasa – 9800 m3,
3.2. hrast I. klasa – 1500 m3,
3.3. tanjša hlodovina listavcev – 800 m3,
3.4. hlodovina topola – 500 m3,
3.5. krojene okroglice smreke in jelke –

1000 m3,
3.6. hlodovina smreke in jelke III. klasa

– 1000 m3,
3.7. hlodovina smreke in jelke II.–III. kla-

se – 8950 m3.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

280,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ce-

lotna količina 12 mesecev po podpisu po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje – gospodarski sektor, Ru-
darska 6, Velenje – nabavna služba, soba
107, Srečko Anžej.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. februarja
2000, vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Osebni dvig po predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko Lesna surovina.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. februarja 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: naveden v 6. (a) točki.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. februarja 2000 ob 11. uri, Premogov-
nik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Ve-
lenje, sejna soba direktorja, II. nadstropje
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.

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

drugih dokumentih: po pogojih ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo podpisati pogodbo.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti v skladu z razpisnimi
pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri vodji naročila Močilnik Borisu, tel.
063/89-82-106.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.

17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 26 Ob-19417
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
6310 Izola, 066/606-305.

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

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

trebno dobaviti: nabava računalniškega
in pisarniškega ter higienske papirne in
plastične konfekcije, in sicer:

I. računalniški material,
II. pisarniški material,
III. higienska papirna in plastična kon-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudniki lahko predložijo ponud-
be v celoti ali za kompletne posamezne sku-
pine razpisnega predmeta javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,200.000 SIT.

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

Naročilo se deli na tri skupine, in sicer:
I. skupina v orientacijski vrednosti

3,000.000 SIT,
II. skupina v orientacijski vrednosti

4,200.000 SIT,
III. skupina v orientacijski vrednosti

11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (DDV
vključen) in se plača virmansko na žiro ra-
čun 51430-603-31364.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 11. uri v sejni sobi na nas-
lovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo omenjenih artiklov. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

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

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

– cena: 50%,
– plačilni pogoji: 30%,
– fiksnost cen: 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

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

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 364-8/00-0406 Ob-19419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/178-55-96.

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

3. (a) Kraj dobave: lokacija pravosodnih
organov na področju Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razpravne dvorane – 12
kom; okvirna vrednost 28,000.000 SIT.

Natančne količine so razvidne iz razpis-
ne dokumentacije.

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

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

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

31. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba
II/66, tel. 178-52-09,

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa – že
ob predložitvi ponudbe,

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti –
ob predložitvi ponudbe le izjava banke, da
bo izdala navedeno garancijo,

c) bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kupnina bo plačana v
roku od 30 do 60 dni po prejemu računa in
s strani odgovorne osebe pravosodnega or-
gana podpisanega in žigosanega primopre-
dajnega zapisnika.

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

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

· Dokazila o veljavni registraciji ponudni-
ka za dejavnost, ki je predmet javnega naro-
čila:

Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni izpisek iz sodnega registra

podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločbo upravnega organa, izdano v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti;

Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojnega Davčnega urada
RS;

· Dokazila o finančni situaciji ponudnika:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, od katerih BON-2 in
BON-3 ne smeta biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, BON-1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno ob-
dobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno;

Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za

obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davč-
nega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno ter druga potrdila in izjave razvidne iz
razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%.

Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-
la tako, da bo najnižjo ponudbo ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi: Tc = 100–
((Cv-Cmin)/Cmin)100; (Cv – višja cena,
Cmin – najnižja cena).

V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami;

– garancijski rok 20%;
Strokovna komisija bo ocenila najvišji ga-

rancijski rok s 100 točkami, vsaka ponudba
s krajšim garancijskim rokom pa po nasled-
nji enačbi: Tg = 100-((Gn-Gk)/Gn)100; (Gn
– najdaljša garancija, Gk – krajša garanci-
ja);

– reference, ki jih nudi naročnik iz naslo-
va javnih razpisov – 10%;

Pri referencah iz naslova javnih razpisov,
ki se nanašajo na državne organe bo stro-
kovna komisija ocenjevala tako, da bo naj-
večje število referenc ocenila s 100 toč-
kami, nato pa vsako nižje število in vrednost
referenc po enačbi: Tr = 100–
((Rn-Rm)/Rn)100; (Rn – najvišje referen-
ce, Rm – manjše reference);

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku – 10%;

Pri ocenjevanju drugih ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku, bo strokovna ko-
misija ocenila ugodnosti z največ 100 toč-
kami, nato pa po naslednji enačbi: Tu =
100–((Un-Um)/Un)100; (Un – največ ugod-
nosti, Cm – manj ugodnosti).

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacij-
skim faktorjem 0,2 za garancijske roke, 0,1
za reference in korelacijskim faktorjem 0,1
za druge ugodnosti.

15., 16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-19425
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Pucon-
ci, 9201 Puconci.

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

3. (a) Kraj dobave: PGD Puconci, Pu-
conci, 9201 Puconci.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno nabaviti: nadgradnja šasije tovor-
nega avtomobila TAM 110 T 10 za ga-
silske namene, točen opis predelave opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora predložiti celotno ponudbo za nad-
gradnjo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik, predvidoma pa 3 mese-
ce po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
datum zaključka dobave se točno opredeli v
pogodbi.

6. Polni naslov, kjer se lahko dobijo do-
datne informacije: PGD Puconci, kontaktna
oseba: Harkai Aleksander, Puconci 179,
tel. 069/45-193, faks 069/459-101.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
15. 2. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki morajo ponudbe
predložiti na naslov PGD Puconci, Harkai
Aleksander, 9201 Puconci, v zapečatenih
kuvertah, ki morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj - ponudba za nad-
gradnjo gasilskega vozila“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000
ob 11.30 v sejni sobi Občine Puconci,
Puconci 80. Na javno odpiranje so vabljeni
vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pred odpiranjem predložiti pisna pooblasti-
la za zastopanje.

9.
10. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila/ali sklicevanja na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno naročilo: ponudnik je lahko
pravna in fizična oseba, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo za
opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovolje-
nja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno naročilo,
bo sklenil z naročnikom pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

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): so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba iz 6. točke te objave.

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Puconci

Št. 20/2000 Ob-19499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Dravo-
grad, d.o.o., Meža 143, 2370 Dravograd,
tel./faks 0602/820-063, 83-481.

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

3. (a) Kraj dobave: Dravograd, Meža
143.

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

(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 z
DDV-jem: 26,000.000 SIT.

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

15. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Dravograd, d.o.o.,
Meža 143, 2370 Dravograd, kontaktna ose-
ba Helena Kadiš, tel. 0602/820-063.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 2. 2000,
med 8. in 9.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51820-601-19371,  ali  na  blagajni  pod-
jetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo JKP Dravograd,
d.o.o., Meža 143, Dravograd, v zapečateni
kuverti, jasno označeni z napisom: “Ponud-
ba – Ne odpiraj” z navedbo “Javni razpis –
smetarsko vozilo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 2. 2000 ob 10.30, na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.,
Meža 143, Dravograd.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog v višini 5% od po-
nudbene vrednosti, s pooblastilom za vnov-
čitev.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 35% plačila ob dobavi,
65% kredit na 4–5 let.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe ali samostojni podjetnik.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe ni mož-
no umakniti.

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

– cena ponujene opreme – 30 točk,
– rok dobave – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– reference – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Miroslav Sep, Dravograd, Meža 143,
tel. 0602/820-063; 041/647-952.

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Dravograd, d.o.o.

Št. 6/2000 Ob-19525
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: udarne plošče za mline
tip KSG 90.60 kotla OP 380 b bloka
125 MW.

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

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

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

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

30. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 2. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 22. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 2. 2000, v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

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

– cena s plačilnimi pogoji – do 80 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost) – do 20
točk.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje
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Ob-19563
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Anka-
ran.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: filmi in kemikalije za RTG.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

cesivne dobave v času 2 let od podpisa
pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185, v pritličju upravne stavbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro. Ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije in dokazilo o vplačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT (vključno z DDV),
virmansko nakazilo na žiro račun
51400-603-30666, pri APP Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-218, faks
066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 11. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v sejni sobi uprave.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilih vzorčne po-
godbe iz razpisne dokumentacije.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 2000.

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

– ustreznost glede na kvalitetne kriterije,
– ponudbena cena,

– plačilni pogoji,
– reference.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji. Najnižja cena ni
nujno najugodnejša.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje mag.
Lucijan Miklavčič, dr. med. spec. rad., Or-
topedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, tel. 066/462-255, faks
066/527-185.

16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-19564
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, faks 061/132-10-76.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška
2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: eno kombi vozilo – fur-
gon.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

3,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

krajši možen dobavni rok.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška 5, Ljubljana, tel. 061/131-72-76,
faks 061/132-10-76.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Onkološke-
ga inštituta, Zaloška 5, ali na žiro račun št.
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 10. 2. 2000 ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, stavba C, sejna soba, Za-
loška 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 4% razpisane vrednosti, traja-
nje garancije do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-

bah, zakonom o javnih naročilih in po razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

1. cena – 60%,
2. reference – 10%,
3. stroški vzdrževanja – 10%,
4. dobavni rok – 20%,
Skupaj – 100%.

Način uporabe meril: v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. TS-8-27 Ob-19606
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kongre-
sni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061/223-896.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: posodobitev krmilno-nad-
zornega sistema odrske tehnike v Gallu-
sovi dvorani, kar obsega dobavo opreme
in storitev (razmerje približno 2:1). Obseg:
izdelava projektne dokumentacije, dobava
merilnikov in krmilnikov, dobava računal-
niškega sistema za nadzor, dobava uprav-
ljalnih pultov, izdelava elektroinstalacij, do-
delava na strojnih elementih, inženiring, šo-
lanje, uvajanje.

3. (c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele ali skupine: ne.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: pri-
četek dobave opreme julija 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek montaže avgusta 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
061/1767179, faks 061/223896, e-po-
šta vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 2. do 12. 2.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV), ŽR 50100-603-41427. Ponudniki
morajo dvig dokumentacije napovedati vsaj
dan prej.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 3. 2000, 10. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pred-
ložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za posodobitev odrske
tehnike v Gallusovi dvorani”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000, 12. ura, sedež naročnika, sej-
na soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.
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10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: proračunska sredstva.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natanč-
no so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: tehnični parametri, cena, izpolnjevanje
zahtev naročnika v utežnem razmerju 1:1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 24. 9. 1999.

17.
Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 4/00 Ob-19640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana,
061/178-46-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški artikli (podrob-
neje je vrsta in količina določena v razpisni
dokumentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost: orientacijska
vrednost naročila znaša skupaj z davkom na
dodano vrednost 11,000.000 SIT.

4. Datum dobave: dobava je sukcesivna,
za obdobje od 5. 3. 2000 do 5. 3. 2001.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Os-
vobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, Mate-
ja Šega.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
predložitev ponudb, tj. 11. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ovojnica s ponudbo mo-
ra na naslov prispeti, ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke, do vključno petka, 11. 2.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pisne ponudbe z naslovom
ponudnika in z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis – pisarniški artikli” ter z

naslovom pošiljatelja na hrbtni strani, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, sej-
na soba, dne 11. 2. 2000, ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje naroč-
nik zahteva bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi, najmanj 30 dni po izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za prev-
zem predmetnega javnega naročila.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti.

Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– reference pri dobavi predmeta javne-

ga razpisa naročniku in drugim državnim or-
ganom,

– širši in kakovostnejši popis dodatnih
artiklov,

– ugodnejše cene za dodatne artikle,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (npr. količinski popusti).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu se dobi na naslovu naročnika pri Mateji
Šega.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 4/00 Ob-19365
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Župnija sv. Jurija, Ulica IX. korpusa
25, 6330 Piran, tel. 066/743-440.

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

3. Kraj izvedbe del: stolnica sv. Jurija,
staro mestno jedro Piran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijska dela pri stolnici sv. Jurija v Pi-
ranu.

Ocenjena vrednost vseh del je
15,000.000 SIT (oddaja vseh del skupaj).

(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: možna je tudi oddaja
izvedbe obrtniških del posebej. Ocenjena
vrednost teh del znaša 2,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 1. 3. 2000, dokončanje pa
15. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Žup-
nija sv. Jurija, Ulica IX. korpusa 25, 6330
Piran. Kontaktna oseba Bojan Ravbar, tel.
066/743-440.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 1. 2000
do 10. 2. 2000, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
ponudniki  lahko  poravnajo  z  virmanom
na žiro račun naročnika št.
51400-620-63-05-1202111-8395/82.
Ob dvigu dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Župnija sv. Jurija, Ulica IX.
korpusa 25, 6330 Piran.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo sanacijskih del pri stolnici sv.
Jurija v Piranu – javni razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 2. 2000 ob 12. uri, na naslovu naroč-
nika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do izteka ponudbe, ali menico, avali-
rano od banke.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva, ko naročnik uradno prejme situacijo
za opravljena dela.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi sa-
nacijskih del pri stolnici sv. Jurija v Piranu.

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:
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prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena,
– finančno stanje ponudnika,
– reference kadrov,
– reference ponudnika in morebitnega

podizvajalca,
– garancijski rok,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
16., 17., 18.

Župnija sv. Jurija, Piran

Ob-19387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, faks 063/716-311.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: letno
in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v
Občini Žalec za leto 2000. Vrednost je
51,200.000 SIT.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

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

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
063/715-313, faks 063/716-311, kon-
taktna oseba: Milan Gerželj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 31. 1. 2000 do 4. 2.
2000, med delovnim časom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo za vsako cesto in vo-
dovod posebej ponudniki lahko poravnajo
na račun št. 50750-695-5171.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, vložišče, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba

za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Žalec za leto 2000. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob
13. uri, na naslovu: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba
št. 11/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
60 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in republiških sredstev za
odpravo posledic neurij, poplav in plazenja
tal. Kolikor niso zagotovljena republiška
sredstva, si pridržujemo zmanjšati obseg del
glede na razpoložljiva sredstva, oziroma od-
stopiti od izvedbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi registracijo podjetja in
odločbo upravne enote.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 2. 2000 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence – 20 točk, podatki o strokovnem ka-
dru in tehnični opremi – 10 točk, ponudbe-
na cena – 40 točk, plačilni pogoji – 10
točk, garancije – 10 točk in ostale ugodno-
sti – 10 točk.

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

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del, ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Obči-
na Žalec, Oddelek za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve, Milan Gerželj, tel. 715-313.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Žalec

Ob-19369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Ko-
njice, 063/754-328.

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

3. Kraj izvedbe del: Ulica Toneta Melive,
Slovenske Konjice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja Poslovno stanovanjskega objekta ul.
T. Melive, Slovenske Konjice; ocenjena
vrednost del je 110,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavi-
jo za celotno javno naročilo.

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

nesprejemljivost variant: možno je ponuditi
tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, obvezna je tudi nevariantna
ponudba.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka je 1. 4. 2000 in dokončanja
20. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Občine Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
063-757-33-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 22. 2. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure ob predložitvi
potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 25.000 SIT (v
ceno je vključen 19% DDV), na žiro račun
50720-652-26656, Stanovanjski sklad Ob-
čine Slovenske Konjice, pri APP Slovenske
Konjice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 29. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slo-
venske Konjice, v tajništvo stanovanjskega
sklada, z oznako pošiljatelja ter oznako “Ne
odpiraj – ponudba za gradnjo poslovno sta-
novanjskega objekta ul. Toneta Melive“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 29. 2. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Slovenske Ko-
njice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe vnočljivo na
prvi pisni poziv v višini 5% razpisane (ocenje-
ne) vrednosti del z veljavnostjo 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po mesečnih situacijah, način
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne os-
ebe, ki so registrirane za tovrstno dejavnost
in razpolagajo s tehnično-tehnološkimi sred-
stvi in ustreznimi kadri.
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14. Datum,  do  katerega  ponudniki  ne
morejo  umakniti  ponudbe:  ponudniki  ne
morejo  umakniti  ponudbe,  ko  izteče  rok
za  oddajo  ponudb  ter  do  izteka  veljav-
nosti ponudb, to je 60 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: ponudbena cena 20%,
odkup poslovnih prostorov 30%, finančni
pogoji 10%, reference 20%, druge ugod-
nosti 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v pritličju objekta je poslovni prostor,
prednost ima ponudnik, ki ponudi delni od-
kup poslovnih prostorov v podaljšani 3.
gradbeni fazi, ponudba mora biti izdelana v
skladu z razpisnimi pogoji na originalni raz-
pisni dokumentaciji, kontaktna oseba za da-
janje informacij je Tomaž Rihtaršič, tel.
063/757-33-80 ali 041/423-567.

17., 18.
Stanovanjski sklad

Občine Slovenske Konjice

Št. 211/00 Ob-19487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci, faks 069/412-412.

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

3. Kraj izvedbe del: vrtec Beltinci, enota
Ižakovci v Ižakovcih.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradb-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dokon-
čanje gradbenih in inštalacijskih del na
objektu “enota vrtca v Ižakovcih“.

Skupna orientacijska vrednost javnega
naročila je ca. 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov in sklo-
pov naročila posebej obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavi-
jo za celotno javno naročilo ali pa za posa-
mezni sklop javnega naročila.

(c)
5. (a) Kjer je potrebna sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 4. 2000, dokončanje del 15. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltin-
ci, Emilija Kavaš, tel. 069/422-220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan v
roku 10 dni od objave razpisa in to od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT za celotno dokumentacijo in 5.000 SIT
za določen sklop (v ceno je vključen 19%
DDV) na žiro račun št. 51900-630-76017,
pri APP Murska Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
ponudbo predložiti: petindvajset dni od ob-
jave javnega razpisa, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno po-
nudbo predložiti: Občina Beltinci, Mladin-
ska ul. 2, 9231 Beltinci.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“ s
predmetom javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo trideseti dan od dneva
objave javnega razpisa ob 13. uri v prosto-
rih Občine Beltinci. V primeru, da je ta dan
dela prost, bo odpiranje prvi naslednji de-
lovni dan.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je minimalno 60 dni po potrditvi s
strani nadzornega organa.

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

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 70%,
– reference pri enakih ali podobnih de-

lih: 15%,
– plačilni pogoji: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridružuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.

17., 18.
Občina Beltinci

Št. 3-BS/00 Ob-19488
1. Naročnik, poštni naslov, številka

tel./faks: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel./faks 062/708-062 ali
708-275.

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

3. Kraj izvedbe: Gorišnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela za
poslovilni objekt na pokopališču Gori-
šnica.

Ocenjena vrednost del: 40,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: od 27. 3.
2000 do 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica – tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 2. 2000 do 14.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 15. uri v sejni sobi Občine
Gorišnica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od vred-

nosti ponudbe, veljavna do izteka opcije
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 30 dni od potrditve situacije, brez
avansov.

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: opredeljeno bo v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

14. Merila za določitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Gorišnica, kontaktna oseba
Slavko Bratuša.

Občina Gorišnica

Št. 78 Ob-19498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija zdravniške posvetovalnice s pri-
padajočimi prostori. Ocenjena vrednost
celote je 12,000.000 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: dela se oddajo kot
celota.

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

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
začetku marca 2000, dokončanje del do
sredine aprila 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, uprava bolnišnice, na-
bava in javna naročila (R. Potočnik), tel.
064/469-444.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj), tel. 064/469-441.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 300.000 SIT.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še 45 dni po datumu odpiranja
ponudb.

11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas
od podpisa pogodbe do realizacije adaptaci-
je (podpisa primopredajnega zapisnika).

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:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 21. 2. 2000
od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (1–5 točk), rok plačila (0–2 toč-
ki), čas izvedbe (1–3 točke), reference (1–
2 točki).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih Vinko Štefe, tel.
064/469-461 in Roman Potočnik, tel.
064/469-444 (razpisni del).

17., 18.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 34408-1/00-0800-06 Ob-19515
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija Maribor, kontaktna oseba: Branko
Belca, univ. dipl. inž. str., Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 2201-418, faks
226-551, soba št. 205.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va idejnega projekta, dopolnitev plan-
skih aktov in študije vplivov na okolje,
izdelava lokacijskega načrta za zahod-
no obvoznico Maribor – 28 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: marec 2000–
januar 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Komunalne direkcije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 2. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 2. 2000 ob 12. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. 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.

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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 2. 2000.

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

– reference  pri  podobnih  delih  –
teža 20,

– ponudbena cena – 50,
– rok – 30.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 352-04-1/2000-0800-01 Ob-19516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba: mag. B. Šker-
binek, udi. grad., Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551, so-
ba št. 108/a.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor – ulica Pod
Gradiščem in Praprotnikova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in strojno-montažerska dela plinovodne-
ga omrežja; vrednost ca. 15 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. marec 2000; dokončanje 30. april
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Maribor,
soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek,
sreda, od 8. do 10. ure 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”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javnega
naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna 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.

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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– cena – 40 točk,
– rok izvedbe in kvaliteta predhodnih in-

vesticij – 30 točk,
– reference pri podobnih delih – 30

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 403-97/99 Ob-19519
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva ul. 6, 1000
Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327 in Mestna občina Maribor,
Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/22-010 faks 062/220-12-93.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja trgovsko poslovnega objekta v sred-
nješolskem centru v Mariboru ob Ljub-
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ljanski ulici – gradbena obrtniška in in-
štalacijska dela (do 4. gradbene faze
ter dokončanje 2. etaža in skupnih pro-
storov).

Ocenjena vrednost del 475,000.000
SIT.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
sprejemljive v okviru določil razpisne doku-
mentacije.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek 25. 3. 2000, predviden konec
31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti od
31. 1. 2000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na žiro račun GEA inženiring
d.o.o. Maribor št. 51800-601-29002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 2. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: GEA inženiring d.o.o. Mari-
bor, Svetozarevska 10/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. 3. 2000 ob 12. uri v prostorih GEA
inženiring d.o.o. Maribor, Svezotarevska
10/I, soba 127.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na:bančna garancija v višini 10% ocenjene
razpisne vrednosti z veljavnostjo treh mese-
cev po odpiranju ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisno dokumentacijo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
(so natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za oddajo
ponudb, tj. po 29. 2. 2000 ob 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%), reference ponudnika
25%, reference kadrov (5%), finančna spo-
sobnost (10%), rok izvedbe (5%), garancija
za izvedena dela (5%), skladno z razpisno
dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: soinvestiranje v komercialnem delu pro-
grama, po razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
24. 9. 1999 (Ur. l. RS, št. 77-78/99).

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 40305-134/99 Ob-19545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Šmarje - Sap
(Rimska in del Ljubljanske ceste) v Občini
Grosuplje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja (ločeni si-
stem)- kanal S (RJ1 do RJ 8), kanal E ter
kanal E1, in sicer:

– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacija.
Dolžina trase sanitarnega kanala znaša

približno 840 m, dolžina trase meteornega
kanala pa približno 395m.

Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

30,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi dela, ki so predmet javnega naročila,
v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih del iz tč. 4 (a).

(c)
5. Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je april 2000, končanje
pa julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infra-
strukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna
oseba Irena Šulc, tel. 061/761-211 int.
215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 24. 2. 2000,
vsak dan od 8. do 11. ure.

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

predložiti ponudbo: do 2. 3. 2000, najka-
sneje do 8,30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene oseb-
no, in sicer v zaprti kuverti z navedbo na-
slova ponudnika in z oznako “Kanalizacija
Rimska in Ljubljanska cesta - Ne odpiraj“.
Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisanega roka,

bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil poši-
ljatelju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 3. 2000 ob 9. uri v sejni sobi II./soba št.
224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% vrednosti razpisa, ki
mora veljati najmanj 90 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 3. 2000, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference pri izvajanju tovrstnih
del ter usposobljenost in sposobnost za iz-
vedbo del. Največje možno število točk, ki
jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 60
točk, za reference 20 točk in za usposob-
ljenost ter sposobnost 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom podpisal šele po sprejetju pro-
računa za leto 2000. Naročnik si pridržuje
tudi pravico naročiti manjši obseg od razpi-
sanega, ali odstopiti od pogodbe, kolikor
se izkaže, da ne more zagotoviti sredstev za
pokritje pogodbenega zneska. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do odškod-
nine iz tega naslova.

17.,18.
Občina Grosuplje

Ob-19549
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: KS Zbelovo, 3215 Loče, tel.
063/757-33-60, faks 063/754-328.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kopalnega bazena dim. 25 × 12,5 m
s strojnico in kompenzacijskim baze-
nom t.j. I. faza v sklopu gradnje športno
rekreacijskega centra v Zbelovem.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
30,000.000 SIT.
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(b) Če se predvideva oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal
dela v celoti izbranemu ponudniku. Po dani
ponudbi in pred podpisom pogodbe si inve-
stitor pridržuje pravico, da nekatera dela
opravi sam (npr. izkop, sanacijo temeljnih
tal in podobno). Z izbranim ponudnikom se
sklene dogovor o vrsti in velikosti teh del in
se za ta dela zniža znesek pogodbe.

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

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
30. 3. 2000, dokončanje del 15. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti na
Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, tel. 063/757-33-69, Od-
delek za okolje in prostor (g. Frim), vsak
delovni dan od 8. do 11. ure, z dokazilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačilo na ŽR Občine
Slov. Konjice 50720-630-10152, z name-
nom nakazila: javni razpis – bazen Zbelovo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 2. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slov. Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slov. Konjice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Slov. Konjice.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 3. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) - v raz-
pisni dokumentaciji.

Krajevna skupnost Zbelovo

Št. 8120/25/2000 Ob-19550
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o. Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3 . Kraj izvedbe del: RTP 400/220/110
kV Beričevo.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: zamenjava VN opreme v 110 in
400 kV stikališčih v RTP 400/220/110
kV Beričevo – izvajanje gradbenih in
obrtniških del.

b) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

c) Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

d)
5. a), b)
6. Čas izvedbe del: 13. 3. 2000 do

19. 5. 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 2. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
57.120 SIT (cena 48.000 SIT + DDV 9.120
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 9.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C.5, prevzemnik Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 10. uri, pri naročniku dvo-
rana D (IV. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od skupne orientacijske
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba“,
– registracija 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
občinskega 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 iz zadnje davčne napovedi (datuma izda-

je obrazcev BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 90 dni),

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

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da je ponudnik davčni zave-
zanec za DDV,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– potrjene reference ponudnika,
– vse ostale zahtevane dokumente, ki

so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).

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

– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (3%),
– potrjene reference ponudnika na ob-

jektih do 110 kV (5%),
– potrjene reference ponudnika na ob-

jektih nad 110 kV (15%),
– potrjene reference ponudnika in podi-

zvajalca za dosedanji potek del v 400 in
110 kV stikališčih RTP Beričevo (5%).

16. Druge informacije o naročilu: ogled
objekta bo 9. 2. 2000 ob 10. uri v RTP
Beričevo.

Ostale informacije podaja kontaktna ose-
ba naročnika, to je Jure Čater, tel.
061/174-24-50.

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

Ljubljana

Št. 110-1/00 Ob-19596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto – Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: HC
Razdrto – Vipava, razcep Razdrto – km
1,3; gradnja cestninske postaje Razdrto.

Ocenjena vrednost celote je
350,000.000 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: delo se oddaja v ce-
loti.

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
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nja  del  je  5 mesecev  od  uvedbe  izvajalca
v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 28. 1. 2000 do 14. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 3. 2000 do 8. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Razdrto – Vipava, Razcep Razdrto –
km 1,3; gradnja cestninske postaje Razdr-
to“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 3. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10,500.000 SIT in veljavnost-
jo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za

državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 350-01-26/2000 Ob-19660
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dornava, Dornava 125, 2252
Dornava, 062/755-079.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Dornava, na-
selje Mezgovci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba pločnika v naselju Mezgovci (grad-
bena dela, razsvetljava pločnika), v oce-
njeni vrednosti 30,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek april
2000, dokončanje v 45 dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dornava, Dornava 125, 2252 Dorna-
va, kontaktna oseba Munda Jože.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani ponud-
niki plačajo na ŽR Občine Dornava, št.
52400-630-20722.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava
125, 2252 Dornava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Občina Dornava, Dor-
nava 125, 2252 Dornava.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v 60 dneh po izstavljeni situaciji.

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

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 2. 2000 do
12. ure.

15.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Dornava, Dornava 125,
kontaktna oseba Munda Jože, tel.
062/754-0110.

17., 18.
Občina Dornava

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. 414-05-1/2000-1403 Ob-19612
Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-

sta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 42. čle-
na zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97 in 78/99) razveljavlja postopek od-
daje javnega naročila za izdelavo projektne
dokumentacije (PGD, PZR) za izgradnjo
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60-61
z dne 30. 7. 1999, pod številko Ob-8706.

Razlog za razveljavitev postopka oddaje
javnega naročila je izdani sklep o razveljavi-
tvi postopka oddaje javnega naročila, št.
019-202/99-107-1214 z dne 20. 10.
1999, ki ga je sprejela Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil.

Mestna občina Novo mesto

Št. 025-8/2000-2 Ob-19494
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor -
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je stori-
tev prevajanje in lektoriranje:

a) iz slovenskega v angleški jezik in
obratno,

b) iz slovenskega v nemški jezik in ob-
ratno,

c) iz slovenskega v italijanski jezik in
obratno,

d) iz slovenskega v madžarski jezik in
obratno,

e) iz slovenskega jezika v hrvaški jezik in
obratno;

lektoriranje:
f) slovenskih tekstov za potrebe Geodet-

ske uprave Republike Slovenije.
Orientacijska vrednost naročila glede na

predvidene potrebe v letu 2000: 3,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo prevajalci in lektorji, ki izpol-
njujejo pogoje navedene v razpisni doku-
mentaciji.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: naloge so v 3. točki te objave.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje od podpi-
sa pogodbe do 29. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
telefon št. 178-49-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 14. 2. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-

ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 9.15.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 14. 2. 2000
do 9. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna
oseba Irena Poženel, telefon št.
178-48-62.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Št. 025-7/2000-2 Ob-19495
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije,

Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, 061/17-84-834, 061/17-84-927.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega čiščenje

poslovnih prostorov po posameznih območjih:

3.1. OGU Celje z izpostavama Celje in Slovenske Konjice 2,534.004 SIT
3.2. OGU Ljubljana z izpostavami: Ljubljana, Domžale,

Grosuplje, Vrhnika, Trbovlje, Cerknica, Kočevje 7,721.568 SIT
3.3. OGU Murska Sobota z izpostavama Murska Sobota,

Ljutomer in Lendava 2,264.256 SIT
3.4. OGU Novo mesto - izpostava Črnomelj 374.148 SIT
3.5. OGU Ptuj z izpostavama Ptuj in Ormož 1,892.880 SIT
3.6. OGU Sevnica - izpostava Brežice 614.040 SIT
3.7. OGU Slovenj Gradec z izpostavo Slovenj Gradec 840.000 SIT
3.8. OGU Velenje - izpostava Žalec 480.000 SIT

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori nave-
denih Območnih Geodetskih uprav z izpo-
stavami:

– OGU Celje, Ul.XIV. divizije 12, Celje,
izpostava Celje, Ul. XIV. divizije 12, Celje,
izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg 6,
Slovenske Konjice,

– OGU Ljubljana, Cankarjeva 1, Ljublja-
na, izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1, Ljub-
ljana, izpostava Domžale, Ljubljanska c.
80, Domžale, izpostava Grosuplje, Adami-
čeva 6, Grosuplje, izpostava Vrhnika, Can-
karjev trg 4, Vrhnika, izpostava Trbovlje, C.
oktobrske revolucije 14, Trbovlje, izposta-
va Cerknica, C. 4. maja 24, Cerknica, iz-
postava Kočevje, Kidričeva ul. 5/a, Ko-
čevje,

– OGU Murska Sobota, Slomškova ul. 19,
Murska Sobota, izpostava Murska Sobota,
Slomškova ul. 19, Murska Sobota, izpostava
Ljutomer, Prešernova ul. 18, Ljutomer, izpo-
stava Lendava, Partizanska 7, Lendava,

– OGU Novo mesto - izpostava Črno-
melj, Kolodvorska c. 30/a, Črnomelj,

– OGU Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj, iz-
postava Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj, izposta-
va Ormož, Vrazova ul. 9, Ormož,

– OGU Sevnica - izpostava Brežice, Trg
izgnancev 16, Brežice,

– OGU Slovenj Gradec Francetova c. 7,
Slovenj Gradec, izpostava Slovenj Gradec,
Francetova c.7, Slovenj Gradec,

– OGU Velenje - izpostava Žalec, Levsti-
kova ul. 14, Žalec.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni, imajo ustrezno šte-
vilo delavcev za izvajanje rednega čiščenja,
globinskih čiščenj, izdelavo premazov, do-
bavljanja sanitarno higienskega materiala in
so registrirani za opravljanje omenjene de-
javnosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za opravljanje storitev čiščenja poslov-
nih prostorov na lokacijah opisanih v točkah
od 3.1. do 3.8. skupaj ali posebej za vsako
lokacijo opisano v točkah od 3.1. do 3.8.
ali pa za več lokacij opisanih v točkah od
3.1. do 3.8.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije - Glavni
urad, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P25,
tel. 061/178-49-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 14. 2. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni Urad, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Nives
Jurcan soba P25. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “ Ponud-
ba - Ne odpiraj “ in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 12. uri v prostorih Glavne-
ga urada Geodetske uprave RS, Zemlje-
merska 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
razpisane vrednosti naročila za katero po-
nudnik vlaga ponudbo z veljavnostjo do
30. 3. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 2. 2000
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cene, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 9/a.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Št. 530-24/1999-6 Ob-19616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-4815.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: naročilo obsega izdelavo in-
vesticijske dokumentacije v treh delih:
dokumenta identifikacije investicijskega
projekta, izdelavo predinvesticijske za-
snove in izdelavo investicijskega progra-
ma za potrebe projekta posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin. Orientacijska
vrednost naročila je 1, 000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni rezervirana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, uredba o enotni me-
todologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokov-
ne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je to določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se ne more pote-
govati samo za del storitev.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, ki so opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen s podpisom pogodbe, dokonča-
nje dela pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P25, tel.
061/178-4927.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 2. 2000 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 14. 2. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P25.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 13.30, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe ve-
ljavna do 14. 5. 2000 v višini 5% od ponud-
bene vrednosti predmeta naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

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:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 2. 2000
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 7. 1. 2000 pod št.
530-24/1999-2, Ob-18096.

Geodetska uprava RS

Št. 640-2/2000-5 Ob-19366
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, 063/442-861.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (projekt za pridobitev grad-
benega dovoljenja, projekt za razpis,
projekt za izvedbo in projekt izvedenih
del) za obnovo in dograditev OŠ Hudi-
nja s telovadnico.

Ocenjena vrednost naročila je
5,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: OŠ Hudinja, Mariborska
125, 3000 Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: za izvedbo naročila se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni za izdelavo pro-
jektne dokumentacije in imajo odgovarjajoče
in kvalificirane kadre za tovrstna dela.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: izva-
jalci morajo upoštevati zakon o graditvi ob-
jektov in pravilnik o podrobnejši vsebini pro-
jektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izvajalci
morajo navesti kvalifikacijo za lastno osebje
in pogodbeno osebje, ki bodo izvajali dela
na tej storitvi.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: storitev se mora opra-
viti v 45 dneh za projekte za pridobitev grad-
benega dovoljenja in razpis ter v 60 dneh
projekti za izvedbo. Oba roka veljata od pod-
pisa pogodbe. Projekt izvedenih del pa se
izdela po končani gradnji pred tehničnim
pregledom.

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

Mestna občina Celje, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti, Prešernova 27, Celje, soba
št. 14/III, pri Oskarju Šosterju, tel.
484-822.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 2. 2000, z
dokazilom o plačilu zneska za razpisno do-
kumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 50700-630-10105.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti, ne glede na način posredova-
nja, do 14. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Prešernova 27,
tajništvo, soba št. 7/III – prevzemnica Silva
Zimšek.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi št. 2/III,
Prešernova 27, Oddelek za družbene de-
javnosti.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji (reference,
kadrovska zasedba, ponujena cena, uspo-
sobljenost ponudnika in drugo).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejav-
nosti, pri Oskarju Šosterju.

19., 20.
Mestna občina Celje

Ob-19497
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno letno vzdrževa-
nje občinskih cest v Občini Krško; oce-
njena vrednost celote razpisanih del znaša
80,000.000 SIT; ocenjene vrednosti po po-
sameznih območjih pa znašajo:

1. območje: Senovo, Brestanica, Rož-
no-Presladol in Koprivnica: 25,000.000 SIT,

2. območje: Dolenja vas, Zdole, Kr-
ško levi breg + most: 14,550.000 SIT,

3. območje: Veliki Trn, Raka, Le-
skovec pri Krškem, Krško desni breg, Se-
nuše, Veliki Podlog, Krško polje, Gora:
29,250.000 SIT,
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4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje: 11,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naslednja območja:
1. območje: Senovo, Brestanica,

Rožno-Presladol in Koprivnica,
2. območje: Dolenja vas, Zdole, Kr-

ško levi breg + most,
3. območje: Veliki Trn, Raka, Lesko-

vec pri Krškem, Krško desni breg, Senuše,
Veliki Podlog, Krško polje, Gora,

4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
zahteve o navedbi imen in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritev so razvidne iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko predloži po-
nudbo za vsa razpisana območja hkrati ali
samo za posamezna območja v skladu s
4. točko tega razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: čas trajanja naročila:
pričetek takoj po podpisu pogodbe; izvaja-
nje do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 21. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
št. 51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno do-
staviti najkasneje do 29. 2. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
10.30, na naslovu naročnika v sejni sobi D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
rzapisni dokumentaciji.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 2. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 55%, razpoložljiva mehanizacija za
razpisana dela 15%, razpoložljiva delovna sila
za razpisana dela 10%, reference ponudnika
s področja, ki je predmet razpisa 10%, pred-
hodne izkušnje naročnika s ponudnikom 10%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Romani Pečnik,
tel.0608/22-771, vsak delovni dan med 7.
in 8. uro.

19., 20.
Občina Krško

Št. 603-3/00 Ob-19518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-52-99, faks 061/178-53-69.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: grafično oblikovanje
dokumentacije v srednješolskem izobra-
ževanju.

Ocenjena vrednost naročila je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: sedež ponudnika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96),
zakon o poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju (Ur. l. RS, št. 12/96) in pravilnik o
šolski dokumentaciji v srednješolskem izo-
braževanju (Ur. l. RS, št. 96/99 in 108/99).

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka: 24. fe-
bruar 2000, datum dokončanja: 21. marec
2000.

9. (a) Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Župančičeva 6 v Ljubljani, vsak dan
od 10. do 14. ure, v vložišču, soba št. K1 v
kleti stavbe.

(b) Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati do 11. februarja 2000.

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

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. februarja 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “ponudba - ne odpiraj“ in s
številko objave tega javnega razpisa ter z
navedbo predmeta javnega naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. februar-
ja 2000, ob 10. uri, v prostorih ministrstva
na Župančičevi 6 v Ljubljani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti. Če ponudnik, ki je bil izbran na
javnem razpisu, v roku 8 dni od prejema
pogodbe v podpis ne sklene pogodbe z
naročnikom, lahko naročnik sklene pogod-
bo z drugim najugodnejšim ponudnikom, v
tem primeru ima naročnik pravico vnovčiti
garancijo za resnost ponudbe.

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. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98, 91/98, 63/99 in 79/99)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prevzemnik ponudbe
mora biti pravna oseba, ki pa lahko k razpi-
su povabi zunanje sodelavce. Ponudnik mo-
ra podpisati izjavo o strinjanju z razpisno
dokumentacijo in o skladnosti ponudbe z
razpisno dokumentacijo.

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: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudb.

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

– kakovost izvajalca (merjena z vidika re-
ference s področja grafičnega oblikovanja)
- 35%,

– izdelane oblikovne rešitve za obrazce,
evidence in listine navedene v razpisni do-
kumentaciji - 35%,

– cena - 30%.
18. Druge informacije o naročilu: Andre-

ja Trček, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-53-83.

19., 20.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2-336/00 Ob-19520
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovno nadzorstvo
pri izvedbi sanacije predora Počehova
na progi Maribor–Šentilj.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: odsek železniške proge
Maribor–Šentilj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(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: ponudnik mora ponuditi sto-
ritev za celotni predmet razpisa.

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: predvideni čas izved-
be razpisanih del od 30. aprila 2000 do 30.
avgusta 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, kontaktna oseba Zvezdana Dolenec,
tel. 061/29-14-586.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 2. 2000 do
28. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 100.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagaj-
ni, Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana (so-
ba 115 v prvem nadstropju), kjer tudi dobijo
potrdilo o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 7. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo nadzora pri sana-
ciji predora Počehova”, na hrbtni strani mo-
ra biti polni naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
obvezno predložena bančna garancija v vi-
šini 5% ocenjene razpisane vrednosti in mo-
ra veljati do poteka opcije ponudbe, to je do
5. 7. 2000 (120 dni od odpiranja ponudb).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o poroštvu RS za obveznosti Sloven-
skih železnic, d.d., iz naslova posojil (Ur. l.
RS, št. 31/99 in 89/99) in v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali
v skupnem nastopanju (joint venture), z dolo-
čitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudb
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudb, to je do 7. 6. 2000.

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

– ponudbena cena – 60%,
– reference ponudnika – 40%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dole-
nec, gr. inž., tel. 29-14-586.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11469.

20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2-336/00 Ob-19521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovno nadzorstvo
pri izvedbi sanacije predora Karavanke
na progi Jesenice–državna meja.

Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odsek železniške proge
Jesenice–državna meja.

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 objektov.

(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: ponudnik mora ponuditi sto-
ritev za celotni predmet razpisa.

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: predvideni čas izved-
be razpisanih del od 31. 5. 2000 do okto-
bra 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Služ-
ba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, kontaktna oseba Zvezdana Dolenec,
tel. 061/29-14-586.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 2. 2000 do
28. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 150.000
SIT, z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagaj-
ni, Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana (so-
ba 115 v prvem nadstropju), kjer tudi dobijo
potrdilo o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 14. 3. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis za izvedbo nadzora pri sana-
ciji predora Karavanke”, na hrbtni strani mo-
ra biti polni naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Steklena dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za zavarovanje resnosti ponudbe mora
biti obvezno predložena bančna garancija
v višini 5% ocenjene razpisane vrednosti in
mora veljati do poteka opcije ponudbe, to
je do 12. 7. 2000 (120 dni od odpiranja
ponudb).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o poroštvu RS za obveznosti Sloven-
skih železnic, d.d., iz naslova posojil (Ur. l.
RS, št. 31/99 in 89/99) in v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopanju (joint ven-
ture), z določitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

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:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb, to je do
12. 6. 2000.

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

– ponudbena cena – 60%,
– reference ponudnika – 40%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dole-
nec, gr. inž., tel. 29-14-586.
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19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11469.

20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2-336/00 Ob-19522
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovno nadzorstvo nad
izvedbo:

3.1. Deviacije proge med postajama
Litija in Kresnice od km 536+427 do
km 536+964 – I. faza – izdelava zidov v
skupni dolžini 300 metrov in propusta s
prestavitvijo SVTK kablov in VM.

Ocenjena vrednost del je 3,5 mio SIT.
3.2. Sanacija viadukta “Štampetov

most”. Dela obsegajo izdelavo nove krov-
ne AB plošče (dolžina 155 metrov), sa-
nacijo stebrov in lokov nad dolinskim de-
lom (7 odprtin) ter dveh lokov nad avto-
cesto, ureditev zgornjega ustroja proge
in prestavitev vozne mreže na dolžini ob-
jekta, predelava tirnih in SVTK naprav za
potrebe ureditve enotirnega prometa.

Ocenjena vrednost del je 8,5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe:
4.1. odsek železniške proge Zidani

Most–Ljubljana,
4.2. odsek železniške proge Ljubljana–

Sežana (med Vrhniko in Logatcem).
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 objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
skladno z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe za oba ali pa za posamezni del razpi-
sa pod točko 3.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

8.1. začetek del je predviden v marcu
2000, rok izvedbe pa 3,5 mesecev, sklad-
no s terminskim planom izvajalca gradbenih
del,

8.2. začetek del je predvidem v mesecu
aprilu 2000, rok izvedbe pa 8 mesecev oziro-
ma skladno z rokom izvedbe gradbenih del.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/29-14-592,
faks 061/29-14-822.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 50.000
SIT, z virmanom na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115),
kjer tudi dobijo potrdilo o vplačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 29. 2. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic (ste-
klena dvorana).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe, to je do 90 dni
od dneva javnega odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala na podlagi zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil
(Ur. l. RS, št. 31/99 in 89/99) in skladno z
razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– nižja ponudbena cena – 60%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 40%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu naročnika, pri Ireni Zore.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 7/2000 Ob-19523
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: demontaža, dobava in mon-

taža izolacije na napravah bloka 125 MW.
Ocenjena vrednost naročila: 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: objekti Termoelektrarne
Trbovlje, d.o.o.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 17. 7. 2000 do
5. 8. 2000 – datum se lahko spremeni gle-
de na elektroenergetsko bilanco.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje,
vsak delovnik od 10. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 23. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Nabavno službo, Ob železni-
ci 27, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 2. 2000, v pro-
storih TET, ob 10.30.

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% vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 23. 2. 2000.

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

– cena s plačilnimi pogoji – do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, solvent-

nost, likvidnost, certificiranost) – do 16 točk,
– reference – do 24 točk.
18., 19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 8/2000 Ob-19524
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova mlinov kotla OP
380 b. Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: objekti Termoelektrarne
Trbovlje, d.o.o.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 17. 7. 2000 do
5. 8. 2000 – datum se lahko spremeni gle-
de na elektroenergetsko bilanco.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje,
vsak delovnik od 10. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 2. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 24. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v Nabavno službo, Ob železni-
ci 27, 1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 2. 2000, v pro-
storih TET, ob 10.30.

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% vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 24. 2. 2000.

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

– cena s plačilnimi pogoji – do 50 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost) – do 20
točk,

– reference – do 30 točk.
18., 19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-19539
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, 1260 Ljubljana-Polje, faks 061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje perila Psihiatrič-
ne klinike Ljubljana.

Ocenjena vrednost naročila je
34,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: zbirna mesta na lokaci-
jah Studenec 48, Zaloška 29 in Poljanski
nasip 58, Ljubljana.

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 biti registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila storitve.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o jav-
nih naročilih in drugi predpisi s področja jav-
nega naročanja, pravilnik o ukrepih za varstvo
pred širjenjem okužbe znotraj zdravstvenih or-
ganizacij (Ur. l. SFRJ, št. 49/86) in drugi
predpisi s področja zdravstvenega varstva.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovne kvalifikacije osebja ponudnika
je obvezni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za storitev v celoti.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in podpisu pogodbe. Čas traja-
nja pet let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve pri Branki Gombač,
Upravna stavba, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 4. 2.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 28. 2. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za čiščenje“ osebno na sedež na-
ročnika ali pa priporočeno s povratnico na
naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana - Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob

10. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana, v upravni stav-
bi, pritličje, soba vodje plana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garan-
cija v višini 3,000.000 SIT. Veljavnost banč-
ne garancije do dneva veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, izjemoma kot partnerji pri skup-
nem poslu, pri čemer je obvezno samo eden
poslovodeči.

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 predložiti dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po pričetku
javnega odpiranja ponudb, do tega roka pa
po postopku in na način kot je to opredelje-
no v splošnih navodilih ponudnikom, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

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

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. kadrovska usposobljenost ponud-
nika za predmet javnega naročila;

izločilni kriterij: ponudnik ima zapo-
slenih manj kot petindvajset delavcev za
opravljanje javnega naročila;

2. cena;
izločilni kriterij: cena ni podana;
3. zagotovljenost standarda kakovo-

sti tehnologije za izvajanje predmeta javne-
ga naročila;

4. reference;
izločilni kriterij: referenčna lista ni pri-

ložena;
5. doba opravljanja dejavnosti;
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošte-

vana zgoraj navedena merila z ocenami:
1. kadrovska usposobljenost ponud-

nika za predmet javnega naročila;
ocena: 5 ...... nad 55 zaposlenih de-

lavcev za področje javnega naročila;
ocena: 3 ...… 35 ali več zaposlenih

delavcev za področje javnega naročila;
ocena: 1 ..… pod 35 zaposlenih de-

lavcev za področje javnega naročila;
2. cena:
ocena: 10....najnižja cena,
ocena: 7....od 101 do 105% najnižje

cene,
ocena: 5....od 106 do 110% najnižje

cene,
ocena: 3....od 111 do 120% najnižje

cene,
ocena: 1....od 121 do 130% najnižje

cene,
ocena:  0....več  kot  131%  najnižje

cene.
3. zagotovljenost standarda kakovo-

sti tehnologije za izvajanje predmeta javne-
ga naročila:
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ocena: 10.... ponudnik ima visok
standard kakovosti opravljanja storitve, pri-
dobljen ISO standard;

4. reference:
ocena: 7....zelo dobra referenčna li-

sta (nad 10 primerljivih referenčnih poslov),
ocena: 5....dobra referenčna lista

(nad 7 primerljivih referenčnih poslov),
ocena: 3 …. solidna referenčna lista

(od 4 do 7 primerljivih referenčnih poslov),
ocena: 1....skromna referenčna lista

(pod 4 primerljivi referenčni posli);
5. doba opravljanja dejavnosti:
ocena: 3 ….. ponudnik dejavnost

opravlja več kot 5 let,
ocena: 0 …. ponudnik dejavnost

opravlja 5 ali manj let;
Opozorilo: predpogoj za postopek

ocenjevanja je neprisotnost izločilnega kri-
terija v ponudbi.

Razlaga: v dokumentaciji je postavlje-
nih 5 meril. Vsaka prispela in popolna po-
nudba bo ocenjena upoštevajoč le ta meri-
la. Končni seštevek točk bo ocena posa-
mezne ponudbe.

Maksimalno število točk za posamez-
no ponudbo je 35,0.

18., 19., 20.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 0104/2000-12 Ob-19543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad vlade RS za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana, telefaks
061/212-312.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: predmet razpisa je zasnova,
oblikovanje in natis celovite zbirke infor-
mativnih listov o Sloveniji, ki bo vsebovala
naslednje teme: splošne informacije o Slo-
veniji, mednarodni odnosi, državna ureditev,
kultura, mediji, ITF (sklad za razminiranje),
obramba, vključevanje Slovenije v EU, turi-
zem, znanost, vključevanje Slovenije v Nato,
šolstvo, zdravstvo, kmetijstvo in druge.

Informativni list na kratko in jedrnato
predstavlja eno od navedenih tem z besedi-
lom, sliko in grafiko.

Pri oblikovanju je potrebno upoštevati
grafično predlogo Urada, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

Gre za večleten projekt, ki bo trajal pred-
vidoma do leta 2005. V tem obdobju bo
izšlo predvidoma 30 različnih naslovov, vsak
naslov bo predvidoma ponatisnjen 4 krat.

Okvirna vrednost naročila znaša
27,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: ni določen.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ni rezervirana za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja odgovornega za izvedbo storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo

za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
ponuditi svoje variante, ne da bi upošteval
naročnikove vsebinske in oblikovalske na-
potke.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pogodba je večletna,
datum pričetka: 1. 4. 2000, datum konča-
nja: 1. 4. 2005.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Uradu vlade za informiranje, Slo-
venska 29, Ljubljana, pri Nadi Ščetinec,
vsak delovnik med 9. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 28. januarja do
11. februarja 2000.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pred-
ložene do 21. februarja 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Urad vlade RS za informira-
nje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Ovitki
morajo biti zaprti, vidna mora biti oznaka
“Ne odpiraj - ponudba“ z dopisom “FACT
SHEETS“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne 23.
februarja 2000, ob 11. uri v sejni sobi Urada
vlade za informiranje, Slovenska cesta 29, 6.
nadstropje Ljubljana. Pri odpiranju ponudb so
lahko prisotni samo zakoniti ali pooblaščeni
predstavniki ponudnikov. Predstavniki ponud-
nikov pred začetkom javnega odpiranja izroči-
jo komisiji pisna pooblastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
orientacijske vrednosti objavljenega zneska.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo bo v skla-
du z zakonom o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99) ter uredbo o začasnem financi-
ranju RS v prvih treh mesecih leta 2000
(Ur. l. RS, št. 111/99).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: predložitev potrdil, da
ima ponudnik sklenjene pogodbe z more-
bitnimi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: regi-
stracija za založniško ali podobno dejavnost.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki po
24. februarju ne morejo več odstopiti od
pogodbe.

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

– kvaliteta teksta,
– izbor fotografij in drugega slikovnega

gradiva,

– izvirnost oblikovanja,
– reference,
– cena.
Deleži posameznih meril pri skupni oce-

ni (100):
– kvaliteta teksta: 30 točk,
– izbor fotografij in drugega
slikovnega gradiva: 20 točk,
– izvirnost oblikovanja: 15 točk,
– reference: 15 točk,
– cena: 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

na pojasnila lahko ponudniki dobijo na Ura-
du vlade za informiranje pri Simoni Pavlič
Možina, tel. 178-26-18 (med 9. in 10. uro
zjutraj).

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20.
Urad Vlade RS za informiranje

Ob-19551
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Ob-

čina Ig, Ig 72, 1292 Ig, št. faksa 2862-229.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD, PZI za delno prenovo
osnovne šole ter prizidka telovadnice k
osnovni šoli Ig. Ocenjena vrednost del ca.
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadavajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97);
odredba o obvezni vsebini razpisne doku-
mentacije, pravilnik o podrobnejši vsebini
projektne dokumentacije.

(c) Navodila, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovno kvalifikaci-
jo osebja odgovornega za izvedbo vsakega
posameznega sklopa projekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: delo bo oddano samo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost,
ali nesprejemljivost variant: vse eventuelne
variante ponudbe je možno ponuditi kot do-
datek k ponudbi.

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

8. Trajanje naročila: predvideni rok izved-
be del je 3 mesece od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 2. 2000 do
11. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacije je na
voljo ponudnikom v navedenem roku in sicer
proti podpisu in plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Občine Ig št. 50101-630-810160.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbo je potreb-
no predložiti do 25. 2. 2000 do 14. ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo do nave-
denega roka prispeti na naslov.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
Ponudbo se predloži v zapečateni kuverti s
pripisom “Javni razpis izdelava projektne do-
kumentacije“.

11. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 2. 2000
ob 18. uri na naslovu: Občina Ig, Ig 72, Ig.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za resnost ponudbe predlo-
žiti ponudbi bančno garancijo v višini 10%
ocenjene ponudbene vrednosti za dobo, ki
je 15 dni daljša od opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 2. 2000
po 18. uri.

17. Merila za izbor ponudnika, teža in
način uporabe meril: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o javnem naroči-
lu: Občina Ig, Ig 72, Ig, tel. 2862-806, v
času uradnih ur.

Občina Ig

Št. 200/00 Ob-19552
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
faks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
nadzora gradbenih in elektromontažnih
del pri gradnji transformatorskih postaj
SN/NN z SN in NN vodi na območju Jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., v
letu 2000.

Vrednost naročila znaša 20,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje javnega pod-

jetja Elektro Ljubljana, d.d.
5. (a) Navedba o tem,ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86) ter zakon o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o graditvi objek-
tov-ZGO-B (Ur. l. RS, št. 59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora predložiti dokazilo o njegovi

strokovni usposobljenosti oziroma strokov-
no usposobljenost njegovega podizvajalca.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: upoštevane bodo tudi delne
ponudbe.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko od-
da ponudbo le v eni varianti.

(b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: strokovni nadzor po tem
razpisu se bo izvajal v letu 2000. Ponudnik bo
opravljal strokovni nadzor po terminu izgrad-
nje naročnika. Naročnik in izbrani ponudnik
bosta določila termine za izvajanje strokovne-
ga nadzora za vsak objekt posebej.

9. (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/VI, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja bo na razpolago do 4. 2. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, d.d., št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 21. 2. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56 /VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

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 v višini 5% ponudbene
vrednosti.

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, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

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:

– izpis registracije ponudnika, ki ni sta-
rejši od 90 dni od te objave, če ponudnik
vključuje sodelovanje podizvajalcev, mora

predložiti še podatke o predvidenih podi-
zvajalcih in izpise njihovih registracij,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo,  da  podjetje  ni  v  postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te ob-
jave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci po-
nudnika niso bili pravnomočno obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazca o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, ne starejša od 30 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni od te objave,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
ponudnika oziroma njegovega podizvajalca,

– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.

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

– skupna ponudbena vrednost,
– reference ponudnika o opravljenih de-

lih s področja razpisanih del v Javnem pod-
jetju Elektro Ljubljana, d.d.,

– reference ponudnika o opravljenih de-
lih s področja razpisanih del v drugih elek-
trogospodarskih družbah Slovenije.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 14. 2. 2000.

19., 20.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-19591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
061/17-49-272.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije na nivoju PGD, PZR in PZI
za pripravljalna dela HE Boštanj.

Ocenjena vrednost naročila je
18,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, skladno z ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZGO
in podzakonski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudniki lahko ponudijo
storitev za posamezni del po razpisni doku-
mentaciji.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (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, univ.
dipl. inž. gr., tel. 061/17-49-274, faks
061/17-49-272 .

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 35.700 SIT je
potrebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti nave-
den tudi naziv razpisanih storitev.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 18. 2. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Vložišče, Gorenjska c. 46, 1215 Med-
vode. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba, ne odpiraj!
Javni razpis za pripravljalna dela HE Boštanj.“.
Na kuveti mora biti popoln naslov ponudnika!

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 2. 2000 ob 9.30 v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke, da mu bo ob podpisu pogodbe
izstavila bančno garancijo za dobro izvedbo
del v pogodbenem roku, kot jih zahteva raz-
pisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: izvedba
plačila v 60 dneh po uradnem prejemu raču-
na v skladu z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po razpisni dokumen-
taciji.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 2. 2000.

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

– ponudbena cena (40%),
– reference podjetja in kadrov (40%),
– posebne ugodnosti (20%),
18., 19., 20.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 110-1/00 Ob-19598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dokončna odmera av-
toceste Šentjakob – Malence z deviaci-
jami in regulacijami.

Ocenjena vrednost naročila je
38,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Šentjakob - Malence.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
180 dneh po podpisu pogodbe, oziroma 180
dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 29. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 2. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
dokončno odmero avtoceste Šentjakob – Ma-
lence z deviacijami in regulacijami“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 2. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,167.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana
Borštnar, inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-203, faks 30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-19599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dokončna odmera hi-
tre ceste Vipava – Selo z deviacijami in
regulacijami.

Ocenjena vrednost naročila je
34,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Vipava - Selo.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
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7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
120 dneh po podpisu pogodbe, oziroma 120
dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 29. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 2. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dokončno odmero hitre ceste Vipava –
Selo z deviacijami in regulacijami“ Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 2. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,035.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja

cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana
Borštnar, inž. geod. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-203, faks 30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Dvostopenjski javni razpis

Ob-19540
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis naročila: fizično
in tehnično varovanje Psihiatrične klini-
ke Ljubljana.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Zaloška 29 in Poljanski nasip 58.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:

– ponudnik mora biti registriran za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila,

– ponudnik mora izpolnjevati zahteve zako-
na o zasebnem varovanju in o obveznem orga-
niziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 24/97).
Ponudnik mora imeti s strani inženirske zborni-
ce izdana dokazila, da izpolnjuje pogoje za pro-
jektiranje instalacij za tehnično varovanje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih in drugi predpisi s
področja javnega naročanja, zakona o za-
sebnem varovanju in o obveznem organizi-
ranju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 24/97)
in drugi predpisi s področja zasebnega fi-
zičnega in tehničnega varovanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovne kvalifikacije osebja ponudnika
je obvezni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za storitev v celoti. Naročnik se lahko
odloči da na drugi stopnji postopka za od-
dajo javnega naročila odda predmet javne-
ga naročila po delih.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: vsak ponudnik lah-
ko na prvi stopnji postopka za oddajo javne-
ga naročila predloži več alternativnih po-
nudb za izvedbo javnega naročila. Na drugi
stopnji postopka za oddajo javnega naročila
variante niso dopustne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: na drugi stopnji postopka za
oddajo javnega naročila ponudnik ne sme
ponuditi samo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega

ponudnika in podpisu pogodbe. Čas traja-
nja pet let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve pri Branki Gombač,
Upravna stavba, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo do vključno 4. 2.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 18. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v
originalu v zapečateni ovojnici z jasno oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za varovanje“ osebno
na sedež naročnika ali pa priporočeno s povrat-
nico na naslov Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana - Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 2000 ob
12. uri na naslovu Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana, v upravni stav-
bi, pritličje, soba vodje plana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
ne garancije za ponudbe oddane na prvi stop-
nji postopka za oddajo javnega naročila niso
potrebne. Ponudbam oddanim na drugi stop-
nji postopka za oddajo javnega naročila mora
biti priložena bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti javne-
ga naročila. Veljavnost bančne garancije do
dneva veljavnosti ponudbe oddane na drugi
stopnji postopka za oddajo javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot ponudnik, lahko s
podizvajalci, izjemoma kot partnerji pri skup-
nem poslu, pri čemer je obvezno samo eden
poslovodeči.

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 predložiti dokazila in izjave,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od po-
nudbe ne morejo odstopiti po pričetku javne-
ga odpiranja ponudb na drugi stopnji postop-
ka za oddajo javnega naročila, do tega roka
pa po postopku in na način kot je to oprede-
ljeno v splošnih navodilih ponudnikom, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pogoji
za uvrstitev ponudnika na drugo stopnjo po-
stopka za oddajo javnega naročila:

a) usposobljenost ponudnika v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije,

b) predložen koncept varovanja Psihia-
trične klinike Ljubljana v skladu z zahtevami
posebnega dela razpisne dokumentacije,
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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

Ob-19239
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, 1115 Ljublja-
na, Gerbičeva 60, telefaks 332-243.

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

3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost, prodajne storitve, cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Merel d.o.o., Proizvodno, sve-
tovalno in trgovsko podjetje, Ob gozdu 25,
Selnica ob Dravi.

6. (a) Kraj  dobave:  Ljubljana,  Gerbiče-
va 60.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: atomski absorbcijski spek-
trofotometer.

7. Pogodbena vrednost: 10,003.568,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

11,065.212,35 SIT; 10,003.568,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 97-98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16488.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Ob-19241
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska

fakulteta Univerze v Ljubljani, 1115 Ljublja-
na, Gerbičeva 60, telefaks 332-243.

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

3. Datum izbire: 10. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost, cena, reference, pro-
dajne storitve.

c) reference: ponudnik mora predložiti
dokazila o varovanju oziroma projektiranju
in vzpostavitvi sistema tehničnega varovanja
pri vsaj desetih, po obsegu in zahtevnosti
varovanja primerljivih naročnikih v zadnjih
petih letih.

Na drugi stopnji postopka bo naročnik za
ocenjevanje ponudb uporabil sledeča kriterija:

– cena,
– standardiziranost poslovanja po med-

narodno primerljivih kriterijih (ISO 9001).
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki si lahko lokacije, katerih varovanje
je predmet javnega naročila ogledajo po
predhodnem dogovoru z naročnikom.

19., 20.
Psihiatrična klinika Ljubljana

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Autocommerce d.d., AC Ko-
nim d.o.o., Svetovanje in trgovina, Baragova
5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v
Mestni log 47.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: aparat za ultrazvočno diag-
nostiko.

7. Pogodbena vrednost: 22,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,767.000 SIT; 19,992.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 97-98 z dne 3. 12. 1999, Ob-16489.

Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Št. 362-4/99 Ob-19242
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

promet in zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:

javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena, pla-

čilni pogoji, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Piramida, d.o.o., Polje 10,
1410 Zagorje.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: pisarniški in potrošni mate-
rial, sukcesivno.

7. Pogodbena vrednost: 6,611.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,491.600,70 SIT, 6,610.835,08 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-19243
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrar-

na Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, 0601/26-633, 0601/26-090.

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

3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena bruto cena s plačilni-
mi pogoji, boniteta ponudnika, lastna pro-
izvodnja, ponudba za vseh 6 skupin.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

I. skupina: Celjske mesnine, d.d., Celje,
II. skupina: Kmetijska zadruga Laško,

z.o.o., Laško,
III. skupina: Mlekarna Celeia, d.o.o., Celje,
IV. skupina: Pekarska družba Savinjski

kruhek, d.o.o., Žalec,
V. skupina: PS Mercator, d.d., Trgovina

Ljubljana, Ljubljana,
VI. skupina: PS Mercator, d.d., Trgovina

Ljubljana, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: prehrambeno blago po skupinah:
I. skupina: sveže meso,

II. skupina: mesni izdelki,
III. skupina: mleko in mlečni izdelki,
IV. skupina: kruh in pecivo,
V. skupina: sadje in zelenjava (sveža in

zamrznjena),
VI. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Količine blaga so razvidne iz predračunov

posamezne skupine.
7. Pogodbena vrednost: 13,271.611,94

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. skupina: 2,150.876,16 SIT,

1,740.030 SIT,
II. skupina: 4,916.644,38 SIT,

3,921.840 SIT,
III. skupina: 1,200.447,50 SIT,

912.075,60 SIT,
IV. skupina: 2,893.212 SIT, 1,812.850

SIT,
V. skupina: 1,062.690 SIT, 1,062.690

SIT,
VI. skupina: 3,620.509,94 SIT,

3,620.509,94 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: ena izmed
ponudb ni bila popolna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 7/2000 Ob-19244
1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-

cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): fiksnost cene, hitrost dobave, lo-
kacija trgovin.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Založba obzorja, d.d., Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Maribor, Dvorakova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: pisarniški in računalniški ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: enaka ocenjeni
vrednosti do 6,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: seštevek po 1 kom za najpogostejše arti-
kle 19.544,90 SIT, 18.714,42 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: ni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999.

Center za socialno delo Maribor

Št. 21/2000 Ob-19245
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil,
in sicer po naslednjih skupinah:

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, 3000 Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmol-

ska ul. 9, 3252
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, 3304

Tabor (točke 4 in 5);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva

2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva

5, 3000 Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230

Šentjur;
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka Mengeš (točke 1 do 7,
13, 14),

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točke 8 do 12, 15, 16, 18 do 23),

– Skladiščno transportni center Celje,
d.d., Kidričeva 36, 3000 Celje;

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o., To-

varniška 7, 5270 Ajdovščina (vse, razen
točke 9),

– Skladiščno transportni center Celje,
d.d., Kidričeva 36, 3000 Celje;

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točke 1),

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (vse, razen točk 1, 8 in 9),

– Skladiščno transportni center Celje,
d.d., Kidričeva 36, 3000 Celje;

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (vse, razen točke 17),

– Nobis M, d.o.o., Ločica 5/J, 3313
Polzela (točke 6 do 15 in 17 do 21);

12. ostalo prehrambeno blago – razpi-
sni obrazec 7k:

– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje,

– Skladiščno transportni center Celje,
d.d., Kidričeva 36, 3000 Celje,

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točke 1, 2, 4 do 7, 11, 13, 14,
17, 19 do 23).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vojnik,
Prušnikova 14, 3212 Vojnik.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,678.775 SIT, 99.360 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na razpis
sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu razpi-
snega obrazca 7a in 7č, ker ni bilo priložene
odločbe veterinarske uprave.

12. Datum in številka objave razpisa za ugo-
tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.

Osnovna šola Vojnik

Ob-19361
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni dom

Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani so bili ponudniki, ki so
izpolnjevali merila v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

a) Studio 33, Brilejeva 2, Ljubljana,
b) Sanolabor, Leskoškova 4, Ljubljana,
c) Combic, Podnanos 70, Podnanos,
d) Kemofarmacija, Cesta na Brdo 100,

Ljubljana,
e) Prodent dental medical, Jurčkova pot

69, Ljubljana,
f) Dentalia, Celovška 197, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstevni dom Aj-

dovščina, Tovarniška 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:skladno s 50. členom ZJN je bil
razpisan material zdravila in drugi medi-
cinsko potrošni material in material za
zobozdravstvo in zobotehniko.

7. Pogodbena vrednost: 46,000.000 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,697.925 SIT, 10,614.282 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

13.
Zdravstveni dom Ajdovščina

Ob-19362
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Frana Kranjca, Hrašovčeva ul. 1, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil,
in sicer 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 zelenja-

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 zočk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana (vse, razen točke 14.);
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, 3000 Celje,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-

na, Slovenčeva 25, 1000,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, 3304

Tabor (točke 7., 8. in 9.);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva

2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-

na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000

Ljubljana (točka 3);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
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– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šent-
jur (vse, razen točke 17),

– Trgovsko podjetje Center, d.d., Ce-
lje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen toč-
ke 18);

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (točke 1. do 5., 7.,
19., 20),

– PC Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točke 6., 10., 12. do 15., 17.
18., 21., 23. do 25.);

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o., To-

varniška 7, 5270 Ajdovščina (vse, razen točk
2., 5. 12. in 15.),

– PC Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točki 11. in 13.);

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točk 1., 4., 5. in 12.),

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in kekci – razpisni obrazec 7j:

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (vse, razen točk 28. in 19.),

– Gratis, d.o.o., Pekarna Cerovec, Ce-
rovec 3a, 3240 Šmarje pri Jelšah (vse, razen
točke 11.);

12. ostalo prehrambeno blago – razpi-
sni obrazec 7k:

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (vse, ra-
zen točke 11.),

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točke 1., 3. do 5., 10., 12. do
17., 19., 20.).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Kranjca, Hrašovčeva ul. 1, 3000 Celje.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,560.197 SIT, 28.134 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na razpis
je prispela 1 nepopolna ponudba v delu raz-
pisnega obrazca 7a, ker ni bilo priložene od-
ločbe veterinarske uprave.

12. Datum in številka objave razpisa za ugo-
tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Ob-19421
1. Naročnik, poštni naslov: Javni

zdravstveni zavod Mariborske lekarne Mari-
bor, Zagrebška 91, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa –
11. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena – 60%, reference – 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost dobave naročnik
za posamezno skupino prizna ponudnikom:

1. računalniki:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Comware,  d.o.o.,  Ljubljana,  Sav-

ska 3,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadranska 27,
– Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63;
2. strežniki:
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Comtron, d.o.o., Maribor, Gregorči-

čeva 39,
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Comware,  d.o.o.,  Ljubljana,  Sav-

ska 3,
– ECS, d.o.o., Trzin, Motnica 7;
3. monitorji:
– Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63,
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– ECS, d.o.o., Trzin, Motnica 7,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Eurocom,  d.o.o.,  Petrovče,  Le-

vec 56;
4. tiskalniki:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadranska 27,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Eurocom, d.o.o., Petrovče, Le-

vec 56,
– Comtron, d.o.o., Maribor, Gregorči-

čeva 39;
5. blagajniški tiskalniki:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadranska 27,
– Comtron, d.o.o., Maribor, Gregorči-

čeva 39,
– Eurocom, d.o.o., Petrovče, Le-

vec 56,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64;
6. čitalci črtne kode:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadranska 27,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Eurocom, d.o.o., Petrovče, Le-

vec 56,
– Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63;
7. UPS:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Comware,  d.o.o.,  Ljubljana,  Sav-

ska 3,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,
– Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadranska 27;
8. ostalo:
– Unistar, d.o.o., Ljubljana, Slomško-

va 27-29,
– Rolan, d.o.o., Maribor, Jadran-

ska 27,
– Birocom, d.o.o., Prevalje, Prisoje 64,

– Eurocom,  d.o.o.,  Petrovče,  Le-
vec 56,

– Lancom, d.o.o., Maribor, Tržaška 63.
6. (a) Kraj dobave: JZZ Mariborske lekar-

ne Maribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor in
ostale organizacijske enote naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniška strojna oprema
z licenčno programsko opremo za ope-
racijske sisteme po specifikaciji naročnika.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-
nost vseh dobav – 25,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-15005.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 75 Ob-19427
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 18. 1. 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): javni razpis št. B16/99 ni uspel,
ker je bila predložena samo ena ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava goriv.
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. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17218.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 75 Ob-19428
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 17. 1. 2000 ob 12.30, v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje, na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javni razpis št. B15/99 ni uspel,
ker ni bilo predložene nobene ponudbe.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: rabljeni bager – 1 kos.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17219.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.
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Ob-19431
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna

bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, kontaktna oseba: Tone
Zorko, univ. dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost za dobavo kuril-
nega olja se za dobo 12 mesecev prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Petrol, d.d., Ljubljana,
2. OMV Istrabenz, d.o.o., Koper,
3. Eco Oil, EOC, d.o.o., Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15.

(b)
7. Pogodbena vrednost: bo definirana ob

konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 100 z dne 10. 12. 1999, Ob-16875.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-19490
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): revizijska komisija za javna naroči-
la je dne 3. 1. 2000 s sklepom ugodila zah-
tevku za revizijo enega od ponudnikov in raz-
veljavila postopek oddaje javnega naročila.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava barvnega LED zaslo-
na.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 62-63 z dne 6. 8. 1999, Ob-9396.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 856/00 Ob-19496
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovna ocena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
– za nabavo 39 kosov faksov Biring,

d.o.o., Motnica 5, Trzin,
– za nabavo 48 kosov namiznih strojev za

štetje bankovcev B.T.C., Šercerjeva 8, 2380
Slovenj Gradec,

– za nabavo 4 kosov namiznih žigosanih
strojev za nabavo in

– 1 kos prostostoječi žigosni stroj Gram-
commerce trgovina za zastopanje, d.o.o.,
Borštnikova 88, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

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

– 39 kosov faksov,
– 48 kosov namizni stroj za štetje

bankovcev,
– 4 kosi namizni žigosni stroj,
– 1 kos prostostoječi žigosni stroj.
7. Pogodbena vrednost: od 3,508.596

SIT do 12,566.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,566.400 SIT, 3,508.596 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 7. 12. 1999,
Ob-17205.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-19510
1. Naročnik, poštni naslov: III. Osnovna

šola Celje, Vodnikova ul. 4, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil,
in sicer po naslednjih skupanah:

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

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

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, 2000 Maribor (vse, razen točke 1.),
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, 1000 Ljubljana (vse, razen točk 6.,
8., 12. in 19.),

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje,

– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmol-
ska ul. 9, 3252 Rogatec (vse, razen točk 26.
in 30.),

– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45, 3304
Tabor (točke 8. do 11.),

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (vse, razen točke 2.),

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-
kova 5, 2000 Maribor (točka 1.),

– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva

2, 3270 Laško,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-

na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,

Mestni trg 2, 3310 Žalec,
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– PAF,  d.o.o.,  Pešnica  8,  3230

Šentjur (vse, razen točke 9.),
– Gramis, Noršinska 3, 9000 Murska

Sobota,
– SP Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316

Zgornja Ložnica,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka Mengeš (točke 9., 11., 16.,
17. in 18.),

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– TP  Center,  d.d.,  Celje,  Brodarje-
va 5, 3000 Celje (vse, razen točk 1., 9.,
16. in 20.),

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o., To-

varniška 7, 5270 Ajdovščina (vse, razen toč-
ke 1. in 5.),

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točk 1. in 6.),

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (točke 2. do 5., 7., 9., 11. do
13. in 16.),

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p.,
Zbelova 33a, 3215 Loče (točke 9., 13. ter
16. do 18.),

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– Žito PT, Pekarstvo in testninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točk 28. in 29.),

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (vse, razen točk 13., 14., 20.,
26., 28. do 34., 38. in 39.),

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J, 3313
Polzela (točke 7., 8., 10., 12., 15. do 19.,
21. do 25., 27., 31., 32. in 34. do 38.),
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– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p.,
Zbelova 33a, 3215 Loče (vse, razen točk 4.,
11., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 25., 26.,
28. do 31., 33. 39. do 40.),

12. ostalo prehrambeno blago – razpi-
sni obrazec 7k:

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljublja-
na, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (vse, ra-
zen točke 58.).

6. (a) Kraj dobave: III. Osnovna šola Ce-
lje, Vodnikova ul. 4, 3000 Celje.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8.861,40 SIT, 7,934.870 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na razpis
sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu razpi-
snega obrazca 7a in 7b, ker ni bilo priložene
odločbe veterinarske uprave.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje  sposobnosti,  če  je  bil  objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.

III. Osnovna šola Celje

Št. 8174/153/2000 Ob-19526
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija,  d.o.o.,  Hajdrihova  2,  1000  Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika za doba-

vo tovrstne opreme na objektih ELES-a,
– pozitivne reference izvajalca za monta-

žo tovrstne opreme na objektih ELES-a,
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: dobava in montaža teleko-
munikacijske vozliščne in terminalske
opreme SDH, FMX, DZ, RPS in TMS za
vozlišča RTP Laško, RTP Hrastnik in RP
Trbovlje na objektu DV 2 × 110 kV
Laško–Hrastnik in DV 2 × 110 kV Trbov-
lje–Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost:
139,294.240,25 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 140,313.674,10 SIT, 139,294.240,25
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 12/2000 Ob-19527
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Seno-

vo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, 8281 Se-
novo.

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

3. Datum izbire: 12. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kriteriji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 50, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Rudnik Senovo v zapi-
ranju, uprava – Titova 106, obrat Ravne-Re-
štanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 litrov kurilno
olje EL.

7. Pogodbena vrednost: 8,022.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,022.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: v skladu s
tretjim odstavkom 34. člena zakona (ZJN) od-
da javno naročilo edinemu ponudniku.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17312.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 22/2000 Ob-19528
1. Naročnik, poštni naslov: Upravna eno-

ta Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 No-
va Gorica.

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

3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila  za  dodelitev  naročila  (uteme-

ljitev  izbire):  cena,  fiksnost  cen,  dobavni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

I. pisarniški material: DZS, dejavnost tr-
govine, d.d., Ljubljana,

II. računalniški material: Grafika Soča,
d.d., Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: pisarniški in računalniški ma-
terial po specifikaciji.

7. Pogodbena vrednost:
I. pisarniški material: 2,041.184 SIT,
II. računalniški material: 2,195.112,30

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. pisarniški material: 3,442.935,30 SIT,

2,041.184 SIT,
II. računalniški material: 2,588.280 SIT,

1,858.655,47 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 9/00 Ob-19553
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo oseb-

nih zaščitnih sredstev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Tekont, d.o.o., Tržaška 2,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava osebnih zaščit-
nih sredstev je skladišče JP Elektro Ljublja-
na, Glavarjeva 14, Ljubljana.

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

– obleka farmer 683 kom,
– kombinezon delovni 158 kom,
– halja moška 360 kom,
– čevlji nizki 168 kom,
– čevlji visoki 160 kom,
– škornji usnjeni 50 kom.
7. Pogodbena vrednost: 10,648.207 SIT

brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5+5, ki se jih

ne vrednoti.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,651.034 SIT, 9,733.540 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 49/2000 Ob-19556
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
1502 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): sklenitev neposredne po-
godbe, brez javnega razpisa, na podlagi
7. točke 1. odstavka 55. člena in po postop-
ku opredeljenem v 56. členu zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, konkurenčnost cen,
zaščita proizvodnje, plačilni roki, hitra doba-
va in fiksne cene. Odločitev naročnika na
podlagi preverbe cene in kvalitete predmeta
javnega naročila po 56. členu zakona o jav-
nih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Cetis, grafično podjetje, d.d.,
Čopova 24, 3001 Celje, p.p. 1023.

6. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet dobave je tisk in do-
bava tobačnih znamk, in sicer v količini
115,500.000 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 51,447.006 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12., 13., 14.

Ministrstvo za finance
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2-336/00 Ob-19529

Preklic
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-

ra, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
preklicujejo objavo glavnih podatkov o izidu
razpisa za izvedbo sanacije opornega zidu
od km 597+975 do km 598+095 na progi
Maribor–Šentilj, po tretjem odstavku 42.
člena zakona o javnih naročilih, ki so bili
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 60-61 z
dne 30. 7. 1999, Ob-8781.

Sklep o izbiri razveljavljamo zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2-336/00 Ob-19530

Preklic
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-

ra, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
preklicujejo objavo glavnih podatkov o izidu
razpisa za izvedbo sanacije podpornega zi-
du od km 507+600 do km 507+956 na
progi Zidani Most–Rimske Toplice, po tret-
jem odstavku 42. člena zakona o javnih na-
ročilih, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8781.

Sklep o izbiri razveljavljamo zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2-336/00 Ob-19531

Preklic
Slovenske železnice, d.d., Infrastruktu-

ra, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
preklicujejo objavo glavnih podatkov o izidu
razpisa za izvedbo podpornega zidu od km
507+600 do km 507+956 na progi Zidani
Most–Rimske Toplice, po tretjem odstavku
42. člena zakona o javnih naročilih, ki so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 58-59
z dne 23. 7. 1999, Ob-8170.

Sklep o izbiri razveljavljamo zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 35205-2/99 Ob-19246
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piv-

ka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne in
meteorne kanalizacije – KERIN – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 5,492.635 SIT
(vključno DDV 19%).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,354.946 SIT, 5,492.635 SIT (vključ-
no DDV 19%).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999, Ob-
17199.

Občina Pivka

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 086/99 Ob-19282
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis po 50. členu
ZJN.

3. Datum izbire: 18. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, rok izvedbe,
plačilni pogoji, prilagajanje potrebam naroč-
nika, kvaliteta, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slikopleskarstvo Žagar, s.p.,
Podplanina 10, Draga.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sobo-
slikarska in pleskarska dela v okvirni
vrednosti 10,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: ca.
10,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.232 SIT, 1.547 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 102 z dne 17. 12.
1999, Ob-17102.

JZ RTV Slovenija

Št. 7/2000 Ob-19283
1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-

cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, zagotavljanje kvalitete iz-
vajanja storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZKZ, d.o.o., Ulica Mašere
in Spasiča 8, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: enaka ocenjeni
do 6,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 444.377,70 SIT mesečno,
426.312 SIT mesečno.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 97-98 z dne 3. 12.
1999.

Center za socialno delo Maribor

Ob-19491
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošiče-
va 19, Ljubljana,

– Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova 5,
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje premoženja, interesov in oseb
Telekoma Slovenije d.d.

7. Pogodbena vrednost:
– 156,589.805 SIT,
– 49,618.663,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 334,071.047 SIT; 197,680.120 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis za to naročilo je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 73-74, z dne 10. 9. 1999,
Ob-11116, glavni podatki o izidu razpisa pa
so bili objavljeni v Ur. l. RS, št. 96, z dne
26. 11. 1999, Ob-15821.

12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 90 z dne
5. 11. 1999, Ob-14287.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 64002-0018/99 Ob-19507
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 17. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, fiksnost cen,
plačilni pogoji, kvaliteta vozil, druge ugod-
nosti.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral, d.o.o., Novo me-
sto, Novi trg 11, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v Osnovno šolo
Loka, za čas od 1. 9. 1999 do 30. 6.
2002.

7. Pogodbena vrednost: 33,900.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,900.750 SIT, 30,310.283,90 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6267.

Občina Črnomelj

Št. 64002-0030/99 Ob-19508
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, fiksnost cen,
plačilni pogoji, kvaliteta vozil, druge ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) MPOV, d.o.o., Sečje selo 26, Vinica,
b) Šterk Pavel, s.p., Kovača vas 6, Stari

trg.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) opravljanje prevozov osnovnošol-

skih otrok za Osnovno šolo Vinica in Os-
novno šolo Dragatuš, za čas od 1. 11.
1999 do 30. 6. 2002,

b) opravljanje prevozov osnovnošol-
skih otrok za Osnovno šolo Stari trg, za
čas od 1. 11. 1999 do 30. 6. 2002.

7. Pogodbena vrednost:
a) 10,287.360 SIT,
b) 3,708.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 10,287.360 SIT, 7,904.496 SIT,
b) 3,708.800 SIT, 3,335.724 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9.
1999, Ob-11575.

Občina Črnomelj

Št. 404-08-42/2000 Ob-19509
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): splošna ocena ponudnika – ka-
kovost izvajanja (20%), celovitost pokrivanja
ponujenih področij (20%), programi, izved-
ba, delo z udeleženci, kakovost vzorčnih
gradiv (20%), navedba zaposlenih, strokov-
njakov, izobrazbena struktura izvajalcev

(15%), cene za izvajanje usposabljanj (10%),
reference, sklenjene pogodbe ponudnika
(10%), kakovost ponudbe (5%).

Za priznanje sposobnosti je bilo potreb-
no doseči več kot 75% točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno (po področjih):

– B2, d.o.o., Tržaška c. 2, 1000 Ljub-
ljana, B, F,

– Kompas Xnet, d.o.o., Pražakova 4,
1000 Ljubljana, A, B, D, E, F,

– IPIS, d.o.o., Gregorčičeva 8, 4000
Kranj, A, B, C, D, E, F,

– Housing Co, d.o.o., Vodovodna 100,
1000 Ljubljana, A, B, F,

– IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike 3,
1000 Ljubljana, A, B, C, D, E, F,

– Altira, d.o.o., Kranjska 2, 4240 Ra-
dovljica, A, B, C, D, E, F,

– ISA.IT, d.o.o., Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana, A, B, C, D, E, F,

– KOPO, d.o.o., Lukežiči 38a, 5292
Renče, A, B, C, D, E, F,

– Sinel, d.o.o., C. A. Bitenca 68, 1000
Ljubljana, A, B, C, F,

– Much, d.o.o., Komenskega 11, 1000
Ljubljana, A, B, C, D, E, F,

– SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, A, B, C,
D, E, F.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje seminarjev na področju informatike
po področjih usposabljanj:

A) delovanje osebnih računalnikov: ure-
jevalnik besedil,

B) urejevalnik preglednic; baze podatkov,
C) orodja za načrtovanje; grafična orodja,
D) računalniške komunikacije; multime-

diji in predstavitve,
E) informacijska usposobljenost za pred-

stojnike; podpora delu v skupinah in uprav-
ljanje z dokumenti,

F) funkcionalna usposabljanja za delov-
ne naloge; ostalo.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 081/99 Ob-19532
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ker je komisija prejela samo eno
ponudbo, ugotavlja, da razpis ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-19533
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran dne 7. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): izbrani ponudnik dosega naj-
višje število ponderjev iz razpisanih meril:
cena s plačilnimi pogoji, boniteta ponud-
nika, izkušnje ter povprečno število zapo-
slenih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zasavje, Trbovlje, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje del strežnikov transportnih trakov v
Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 94,149.120 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,593.600 SIT, 93,575.040 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-19534
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: najugodnejši ponudnik
je bil izbran dne 7. 1. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izbrani ponudnik dosega najvišje
število ponderjev iz razpisanih meril: cena s
plačilnimi pogoji, boniteta ponudnika, izkuš-
nje ter povprečno število zaposlenih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SOL Intercontinental, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje gradbeno vzdrževalnih del in del v
času rednega letnega remonta na ob-
jektih in napravah v Termoelektrarni Tr-
bovlje, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 56,702.884 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,660.768 SIT, 55,033.845 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-19542
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, kontaktna
oseba Rado Pečar, tel. 064/373-143.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 19. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– fiksnost pogodbene cene,
– reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vigred, d.o.o., Milje 44, Vi-
soko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje javne razsvetljave v Mestni
občini Kranj – mestne krajevne skupno-
sti za leto 2000.
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7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,999.222 SIT, 12,034.877,55 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12.
1999.

Mestna občina Kranj

Št. 0048-308/44-99 Ob-19555
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
19. 8. 1999 ter sprememba sklepa dne
10. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 131
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb, od katerih je bilo na
javnem odpiranju ponudb zaradi nepopol-
nosti izločenih 7 ponudb. Med ostalimi po-
nudbami je naročnik za 115 ponudnikov
ugotovil, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne
dokumentacije javnega razpisa ter le-te iz-
bral za organizacije oziroma službe, v kate-
rih se bo izvajala civilna služba kot nadome-
stilo vojaškemu roku, in sicer so le-ti nave-
deni v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Zavod za slepo in slabovidno mla-
dino, Langusova 16, 1000 Ljubljana,

2. VDC Tončke Hočevar, Vodnikova
56, 1000 Ljubljana,

3. Dom starejših občanov Krško, Ko-
vinarska 13, 8270 Krško,

4. Dom upokojencev Podbrdo, Pod-
brdo 32, 5243 Podbrdo,

5. Dom starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor,

6. Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, 1000 Ljubljana,

7. Zavod za usposabljanje J. Levca,
Karlovška 18, 1000 Ljubljana,

8. Dom starejših občanov, enota Vars-
tveni delovni center, Šmihel 1, 8000 Novo
mesto,

9. Dom starejših občanov Novo me-
sto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto,

10. Center za usposabljanje, delo in
varstvo Črna, Center 144, 2393 Črna na
Koroškem,

11. Zavod za usposabljanje in varstvo
Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna,

12. Center slepih in slabovidnih, Sta-
ra loka 31, 4220 Škofja Loka,

13. Center za socialno delo Slovenj
Gradec, Ozka 1, 2380 Slovenj Gradec,

14. Osnovna šola Glazija, Oblakova
15, 3000 Celje,

15. Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gra-
dec,

16. Center za usposabljanje invalid-
nih otrok “Janka Premrla-Vojka”, Vojkova
33, 5271 Vipava,

17. Dom Matevža Langusa, Cesta na
Jezerca 17, 4240 Radovljica,

18. Zavod Zarja, Kunaverjeva 14,
1000 Ljubljana,

19. Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik
36, 4204 Golnik,

20. Inštitut Jožef Stefan, Jamova 39,
1000 Ljubljana,

21. Društvo Amnesty International
Slovenije, Komenskega 7, 1000 Ljubljana,

22. Splošna bolnišnica Brežice, Čer-
nelčeva 15, 8250 Brežice,

23. Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola,

24. Bolnišnica Topolšica, Topolšica
61, 3326 Topolšica,

25. Dom za varstvo odraslih Velenje,
Kidričeva 23, 3320 Velenje,

26. Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota,

27. Koroški dom starostnikov, Črne-
če 146, 2370 Dravograd,

28. Vzgojno-izobraževalni center Fra-
na Milčinskega, Valburga 4, 1216 Smled-
nik,

29. Center za usposabljanje Elvira Va-
tovec, Strunjan 140, 6320 Portorož,

30. Delovno varstveni zavod Ponikve,
Prizma – Ponikve 76, 1312 Videm-Dobre-
polje,

31. Bolnišnica za zdravljenje in reha-
bilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov, Can-
karjeva 4, 6210 Sežana,

32. Osnovna šola Poljane, Poljane,
33. Socialno varstveni zavod Dutov-

lje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje,
34. Center za korekcijo sluha in go-

vora Portorož, Sončna pot 14/a, 6320 Por-
torož,

35. Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58,
4290 Tržič,

36. Dom starejših občanov Ajdovšči-
na, Bevkova 10, 5270 Ajdovščina,

37. Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica,

38. Dom upokojencev Gradišče, Gra-
dišče 4, 5294 Dornberk,

39. Splošna bolnišnica Ptuj, Potrče-
va 23-25, 2250 Ptuj,

40. Center za socialno delo Ribnica,
Škrabičev trg 17, 1310 Ribnica,

41. Center za socialno delo Sloven-
ska Bistrica, Titova 48/a, 2310 Slovenska
Bistrica,

42. Zveza društev slepih in slabovid-
nih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana,

43. Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,

44. Center za socialno delo Krško,
Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško,

45. Društvo za nenasilno komunika-
cijo, Reboljeva 6, 1000 Ljubljana,

46. Študentska organizacija univerze
v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana,

47. Javni zavod Zdravstveni dom Sev-
nica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica,

48. Trubarjev dom upokojencev, Lo-
ka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu,

49. Javni zavod Zdravstveni dom Slo-
venske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slo-
venske Konjice,

50. Javni zavod Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah, Celjska c. 16, 3240
Šmarje pri Jelšah,

51. Javni zavod Zdravstveni dom Laš-
ko, Kidričeva 5b, 3270 Laško,

52. Vrtec H. C. Andrsena, Rašiška 7,
1000 Ljubljana,

53. Splošna bolnišnica Celje, Obla-
kova 5, 3000 Celje,

54. Javni zavod Zdravstveni dom Bre-
žice, Černelčeva c. 8, 8250 Brežice,

55. Ozara Slovenije, Nacionalno zdru-
ženje za kakovost življenja, Ul. heroja Šara-
noviča 27, 2000 Maribor,

56. Medobčinsko društvo slepih in sla-
bovidnih, Garibaldijeva 18/a, 6101 Koper,

57. Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice,

58. Center za socialno delo Koper,
Vergerijev trg 3, 6000 Koper,

59. Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,

60. Dom upokojencev Kranj, Cesta
1. maja 59, 4000 Kranj,

61. Dom upokojencev Ptuj, Volkmer-
jeva 10, 2250 Ptuj,

62. Dom počitka Metlika, Mestni trg
16, 8330 Metlika,

63. Dom dr. J. Benedika, Šercerjeva
35, 4240 Radovljica,

64. Zavod za zdravstveno varstvo Ce-
lje, Ipavčeva 18, 3101 Celje,

65. Dom starejših občanov Ilirska Bi-
strica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica,

66. Združenje MS Slovenije, Marol-
tova ul. 14, 1000 Ljubljana,

67. Dom upokojencev Šmarje, Rake-
ževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,

68. Dom Nine Pokorn – Grmovje,
Pernova 4a, 3310 Žalec,

69. Dom starejših Rakičan, Dr. Vrb-
njaka 1, 9103 Murska Sobota,

70. Dom upokojencev Sežana, I. Tur-
šiča 6, 6210 Sežana,

71. Reševalna služba Koroške, Ob
suhi 11/a, 2390 Ravne na Koroškem,

72. Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1240 Kam-
nik,

73. Center Dolfke Boštjančič, Draga,
1292 Ig,

74. Klinični center, Zaloška 2, 1000
Ljubljana,

75. Osnovna šola Lucija, Fasan 1,
6320 Portorož,

76. Dom upokojencev D. F. Bergelja
Jesenice, Bokalova 4, 4270 Jesenice,

77. Mladinski ceh, Rakovniška 6,
1001 Ljubljana,

78. DUO Impoljca, Arto 13, 8290
Sevnica,

79. Javni zavod Gasilske brigade,
Ljubljanska c. 6, 6000 Koper,

80. Dom starejših občanov Lj. Šiška,
Kardeljeva 15, 1117 Ljubljana,

81. Osnovna šola Šobar Nataše, Ku-
rirska steza 8, 8340 Črnomelj,

82. Zavod MISSS, Kunaverjeva 2,
1000 Ljubljana,

83. Zavod sv. Frančiška Saleškega,
OE Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291
Škofljica,

84. Zavod za gluhe in naglušne Ljub-
ljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana,

85. Dom upokojencev J. Primožiča
Miklavža Idrija, Arkova 4, 5280 Idrija,

86. Dom starejših občanov Lj. Vič-
Rudnik, C. na Bokalce 51, 1125 Ljubljana,
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87. Dom upokojencev Center-Tabor-
Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana,

88. Dom Dva topola, d.o.o., Levsti-
kova 1, 6310 Izola,

89. Društvo distrofikov Slovenije, Lin-
hartova 1/III, 1000 Ljubljana,

90. Javni zavod Center za varstvo in
delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje,

91. Center za socialno delo Lj. Beži-
grad, Podmilščakova 20, 1000 Ljubljana,

92. Dom starejših občanov Črnomelj,
Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj,

93. Območno združenje rdečega kri-
ža, Mestni trg 35, 4220 Škofja Loka,

94. Združenje slovenskih katoliških
skavtov in skavtinj, Metelkova 1, 1000 Ljub-
ljana,

95. Osnovna šola Š. P. Stražišarja,
Ul. Viktorja Kejžarja 5, 4270 Jesenice,

96. Zavod za vzgojo in izobraževanje,
Tržaška 63, 1370 Logatec,

97. Zveza tabornikov Slovenije, Par-
mova 33, 1116 Ljubljana,

98. Zavod za gasilno in reševalno
službo, Bazoviška c. 13, 6210 Sežana,

99. Društvo za zdrav osebnostni raz-
voj, Kranjska c. 2, 4240 Radovljica,

100. Dom starejših občanov Grosup-
lje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje,

101. Center za socialno delo Novo
mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto,

102. Zveza paraplegikov Slovenije,
Štihova 14, 1000 Ljubljana,

103. Študentski dom Vincencij, Tabor
12, 1000 Ljubljana,

104. Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje,

105. Slovenska filantropija, Levstiko-
va 22, 1000 Ljubljana,

106. Vzgojni zavod Preddvor, Šem-
petrska 3, 4000 Kranj,

107. YHD – Društvo za teorijo in kul-
turo hendikepa, Zaloška 232a, 1000 Ljub-
ljana,

108. Dom upokojencev Postojna,
Rožna ul. 10, 6230 Postojna,

109. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19,
1000 Ljubljana,

110. Zveza Sonček, Trebinjska 13,
1000 Ljubljana,

111. Društvo Most, Breg 12, 1000
Ljubljana,

112. Društvo Slovenski odbor za
UNICEF, Pavšičeva 4, 1000 Ljubljana,

113. Slovenska Karitas, Ciril Metodov
trg 9, 1000 Ljubljana,

114. Društvo za opazovanje in preu-
čevanje ptic Slovenije, Langusova 10, Ljub-
ljana,

115. Društvo Interes, Tovarniška 29,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje civilne službe kot nadomestilo vo-
jaškemu roku.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 131.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3942.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-19566
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja stro-

kovna in poklicna šola Celje, Ljubljanska
cesta 17, 3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: “Aleš”, Cvetka Pišotek, s.p.,
Sp. Rečica 25, 3270 Laško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje šolskih in poslovnih prostorov.

Kraj dobave: Srednja strokovna in po-
klicna šola Celje.

7. Pogodbena vrednost: 14,483.700
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 229,90 SIT/m2, 185,75 SIT/m2.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 2000,
Ob-14231.

Srednja strokovna in poklicna šola
Celje

Ob-19607
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 13. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Čeplak – trgovina in čišče-
nje, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih in delovnih prostorov.

Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
48,674.404,11 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,182.247,34 SIT, 48,674.404,11
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 98 z dne 3. 12. 1999.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 110-1/00 Ob-19600
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GZ Maribor – geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska 12, 2000 Ma-
ribor in GEOIN d.o.o., Gosposvetska cesta
29, 2000 Maribor .

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
končna odmera obvoznice Lendava z re-
gulacijami in deviacijami.

7. Pogodbena vrednost: 16,282.651
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,247.371 SIT, 16,282.651 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-54/2000 Ob-19500
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je nakup programske opreme proizvajal-
ca RSA Security oddal brez javnega razpi-
sa, ker je za izvedbo usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini uradni distrubi-
ter za Security programsko opremo v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: ACE Server V3.0: 1 kos,
PinPad Token: 50 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 2,926.336,14
SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-55/2000 Ob-19501
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je nakup aparata za kontrolo materialov
s pomočjo vrtinčastih tokov oddal brez jav-
nega razpisa, ker je ponudnik ekskluzivni
zastopnik tuje firme.
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3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran zato, ker je
ekskluzivni zastopnik tuje firme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Team Trade, d.o.o., Bakov-
nik 3, 1241 Kamnik.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za kontrolo mate-
rialov s pomočjo vrtinčastih tokov.

7. Pogodbena vrednost: 6,349.840 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-56/2000 Ob-19502
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik je nakup treh vlečnih traktorjev oddal
brez javnega razpisa, ker je ponudnik eks-
kluzivni uvoznik in distributer tuje firme.

3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran zato, ker je
ekskluzivni uvoznik in distributer tuje firme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Agromehanika, d.d., Hrast-
je 52a, 4000 Kranj.

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

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

7. Pogodbena vrednost: 6,177.278 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-58/2000 Ob-19503
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik
je nakup programske opreme MAPINFO
Professional oddal brez javnega razpisa, ker
je za izvedbo usposobljen samo en ponud-
nik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opre-
mo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je edini uradni avtorizi-
rani partner originalnega proizvajalca pro-
gramov MapInfo GmbH v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prostor, d.o.o., Cesta na
Štibuhu 11, 2380 Slovenj Gradec.

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

trebno dobaviti: programska oprema
MapInfo Professional v 5.5: 8 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 2,143.292 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-61/2000 Ob-19504
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za izvedbo
javnega naročila je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvesti javno
naročilo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arex, d.o.o., Trubarjeva 7,
8310 Šentjernej.

6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čutare s prevleko in spon-
ko.

7. Pogodbena vrednost: 6,128.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1 in potrdilo

GZS.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,128.500 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-54/2000 Ob-19500
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za izvedbo jav-
nega naročila je usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in pra-
vicami intelektualne lastnine.

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost, kakovost, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gojzar, d.o.o., Loška c. 41,
4226 Žiri.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: škornji vojaški – vzorci,
150 parov.

7. Pogodbena vrednost: 2,363.875 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost edine ponudbe 2,363.875
SIT.

11.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 3283 Ob-19567
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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 ZJN.

3. Datum izbire: 8. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je pooblaščen
zastopnik in distributer ameriškega proizva-
jalca specialnih kablov v nuklearni klasi, ki

edini izpolnjuje vse zahtevke za zagotovitev
kakovosti v NEK in ameriške zakonodaje za
nuklearne elektrarne.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PGS Energy & Process Co.
Div of Ferguson Inc. 2146 Flintstone Drive,
Tucker, GA, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kabli v nuklearni kla-
si, 4 vrste, ca. 3.088 metrov.

7. Pogodbena vrednost: 13,052.240 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3283 Ob-19568
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB.UD/DV-1 z dne
4. 1. 2000, je na podlagi dokumentacije,
prejete od tehnične službe ugotovila, da je
firma Crane Movats, Z.D.A., kot originalni
proizvajalec opreme za testiranje (že prej
dobavljene v NEK) in kreator metodologije
testiranja, na podlagi katere se bo opravila
inženirska storitev inšpekcije ventilov, edini
kvalificirani dobavitelj takšne usluge.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki, zah-
tevki kvalitete (QA) in ustrezni strokovni ka-
der.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Crane Movats, A Division of
Crane Nuclear, 2825 Cobb International
Blvd., Kennesaw, Georgia 30152-4352,
U.S.A.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: naročanje inženirske sto-
ritve neodvisne inšpekcije FW 551 &
552 krmilnih ventilov v Remontu 2000,
ter “On-Line” teste CVCS FCV110A kr-
milnega ventila.

7. Pogodbena vrednost: 783.946 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3283 Ob-19411
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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 ZJN.

3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati in
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originalni proizvajalec blaga – rezervnih de-
lov, ki razpolaga z originalno tehnično do-
kumentacijo in načrti, je edini sposoben in
kvalificiran za izdelavo in dobavo naročene-
ga blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Limitorque Corporation,
5114 Woodall Road, Lynchburg, VA, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni rezervni deli za
operatorje ventilov v varnostni in ne-var-
nostni klasi; število kosov 587.

7. Pogodbena vrednost: 27,912.330 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3283 Ob-19411
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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 ZJN.

3. Datum izbire: 5. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati in
originalni proizvajalec blaga – rezervnih de-
lov, ki razpolaga z originalno tehnično do-
kumentacijo in načrti, je edini sposoben in
kvalificiran za izdelavo in dobavo naročene-
ga blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Limitorque Corporation,
5114 Woodall Road, Lynchburg, VA, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni rezervni deli in
motorji v nuklearni klasi za operatorje
ventilov originalno vgrajenih v NEK Krš-
ko; število kosov 373.

7. Pogodbena vrednost: 28,416.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 404-08-61/2000 Ob-19506
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrs-

tvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo javnega naročila je usposobljen sa-

mo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
tehnično opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostne izvedbe
javnega naročila in izjava GZS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Induplati Holding, d.d., Zg.
Jarše, Kamniška c. 24, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravila in vzdrževanje taborne opreme
za SV.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,000.000 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-19535
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naročila,
ki je bila imenovana s sklepom št.
01-BG/D-2315/99 z dne 5. 11. 1999, je
ugotovila, da je predmet naročila izdelava
projektne in investicijske dokumentacije, ki
je nestandardna intelektualna storitev pri ka-
teri cena ni bistveno merilo. Elektro Maribor
ne more brez sodelovanja izdelovalca po-
drobno določiti predmeta javnega naročila.

3. Datum izbire: 17. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Strokovna komisija je ugotovila:
– podjetje IBE je glede na kompleksnost

objekta edino usposobljeno na domačem
tržišču, ki lahko zadovoljivo in v sprejemlji-
vem roku izdela zahtevano projektno in in-
vesticijsko dokumentacijo,

– podjetje IBE je za zadevni objekt že
izdelalo idejne rešitve vključevanja objekta v
prostor (podloge za izdelavo prostorske do-
kumentacije),

– iz dosedanjega sodelovanja je razvid-
no, da ima podjetje IBE ustrezno kadrovsko
strukturo, ki pozna zahtevnost daljnovodov
110 kV.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije (PGD,
PZR) in investicijske dokumentacije (IP)
za DV 2 × 110 kV M.Sobota – Mačkovci.

7. Pogodbena vrednost: 17,778.600
SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-19645
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Re-
publiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede izva-
jalec, ki je to programsko opremo razvil in
ima samo on pravice intelektualne lastnine
nad programsko opremo in ustrezno uspo-
sobljene kadre potrebne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6–8% celote) in ne gre za razvoj popolno-
ma nove programske opreme.

3. Datum izbire: 14. januar 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,

– da izredno dobro pozna organizacijo
dela v bolnišnici in njihovo informacijsko
podporo.

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: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme v bolnišnici,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 16,064.279

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-19646
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).
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Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev (lekar-
nah) v Republiki Sloveniji za potrebe siste-
ma kartice zdravstvenega zavarovanja lahko
izvede le programska hiša, ki je to program-
sko opremo razvila, ker ima samo ta hiša
pravice intelektualne lastnine nad program-
sko opremo in ustrezno usposobljene ka-
dre potrebne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6–8% celote) in ne gre za razvoj popolno-
ma nove programske opreme.

3. Datum izbire: 19. januar 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v le-
karnah in njihovo informacijsko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja 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: Pharmaco, d.o.o., Bukovci
127, Markovci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 5,620.716 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z

omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Po-
savje že sklenjena pogodba št. 1500-
10/20-99 z dne 17. 5. 1999, zato se za
navedeno naročilo sklene aneks k obstoje-
či pogodbi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-19647
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Re-
publiki Sloveniji za potrebe sistema kartice
zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le
programska hiša, ki je to programsko opre-
mo razvila, ker ima samo ta hiša pravice
intelektualne lastnine nad programsko opre-
mo in ustrezno usposobljene kadre potreb-
ne za izvedbo naročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6–8% celote) in ne gre za razvoj popolno-
ma nove programske opreme.

3. Datum izbire: 18. januar 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).

Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja

storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,

– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja 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: Infonet, d. o.o., Planina 3 ,
Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 25,594.739

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z

omenjenim izvajalcem je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Po-
savje že sklenjena pogodba št. 1500-10/3-
98 z dne 16. 3. 1998, zato se za navedeno
naročilo sklene aneks k obstoječi pogodbi.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa za

ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti za prehrambeno blago, naročnika:
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna v
ustanavljanju, Preserje, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-
18689, se pod 4. (c) točko žiro račun po-
pravi in se pravilno glasi: 50101-603-
46790.

Uredništvo

Ob-19352
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. ma-
ja 17, 1380 Cerknica, telefaks 7092-000.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica.

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

Skupina materiala Predvidena vrednost

A. ostali medicinski material 4,500.000
B. obvezilni material 2,500.000
C. razkužila, mila, kreme 1,300.000
D. vpojne obloge in folije 1,200.000
E. šivalni material 200.000
F. testni traki in reagensi 1,500.000
G. kovine v zobni tehniki 2,000.000
H. vložne mase za zobno

tehniko 900.000
I. voski za fiksno in snemno

protetiko 500.000
J. izolacijska sredstva za

snemno in fiksno protetiko 200.000
K. svedri - zobna tehnika in

zobne ambulante 1,000.000
L. polzila 100.000
M. material za fasetiranje

v fiksni protetiki 600.000
N. material za snemno protetiko,

akrilati, zobje, vizil 500.000
O. polnila za plombe 2,500.000
P. odtisne mase v zobnih

ambulantah 500.000

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

3. Predvideni čas dobave:12 mesecev,
od 16. 3. 2000 do 15. 3. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Cerknica
– Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380
Cerknica, pri Metki Dragolič, pravnici, med
8. in 13. uro, tel. 793-737 – po predhodni
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najavi in ob predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. februarja
2000 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 6.000 SIT na žiro račun
št. 50160-603-59171, pri APP podružnica
Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. februarja 2000
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod 4.a toč-
ko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Zdravstvenega doma Cerknica – Loška do-
lina, dne 28. februarja 2000 ob 13. uri.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. dokazilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ki ni starejše od
30 dni,

2. dokazilo o veljavni registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki ni starejše od 60
dni,

3. dokazilo, da proti ponudniku ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na njegovo nestrokovnost; ki ni starejše
od 60 dni,

4. dokazilo o poravnanih zakonsko
določenih davkih in prispevkih, ki ni starej-
še od 30 dni,

5. dokazilo o solventnosti oziroma lik-
vidnosti; ki ni starejše od 30 dni,

6. garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 5% ponujene vrednosti blaga,
veljavno do 31. 3. 2000,

7. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti, če jo bo naroč-
nik ob sklenitvi pogodbe zahteval,

8. izjavo, da lahko zagotovi predvide-
ne letne količine najmanj 50% vseh razpisa-
nih artiklov ali vsaj 50% artiklov posamezne
skupine ali skupin blaga, za katere je po-
nudnik,

9. izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

10. dokazilo o dovoljenju za opravlja-
nje prometa z medicinskimi pripomočki,

11. opis referenc z dokazili,
12. piložen najmanj eden od ustrez-

nih certifikatov za ponujene proizvode (in-
terni od proizvajalca ali mednarodni, lahko
potrdilo o opravljeni analizi),

13. izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni
rok z najmanj 0,05% cassa sconta za vsak
dan predčasnega plačila,

14. izjavo o 3-dnevnem odzivnem ča-
su,

15. izjavo, da bo blago dostavljal fco
naročnik, razloženo v skladišče,

16. izjavo, da bo pred podražitvami
predložil cenike za dobavljano blago,

17. izjavo, da bo na zahtevo naročni-
ka poslal vzorce blaga ali njegovih paralel,

18. izjavo, da bo zagotavljal količin-
ske popuste,

19. naročnik bo ob upoštevanju na-
štetih izločilnih kriterijev priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno
predložili popolno ponudbo,

20. kot merilo za nakup bo uporablje-
na najnižja končna cena,

21. splošna dokazila so lahko kopije
originalov (razen dokazil, ki se izrecno na-
našajo na konkretni javni razpis) .

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: kontaktna oseba naročnika je Metka Dra-
golič, pravnica, tel. 793-737, faks 7092-
000.

10.
Zdravstveni dom

Cerknica – Loška dolina

Št. 4/2000 Ob-19367
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Šentjur, Dušana Kvedra 25,
3230 Šentjur, tel. 063/741-279,
063/741-443.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Šentjur, Duša-
na Kvedra 25, 3230 Šentjur.

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

A) Mleko in mlečni izdelki – 3,800.000
SIT;

B) Meso in izdelki iz mesa – 8,000.000
SIT:

1. junečje, telečje, svinjsko, konjsko
in kunčje meso ter mesni izdelki –
5,600.000 SIT,

2. meso perutnine in perutninski iz-
delki – 2,400.000 SIT;

C) Ribe in konzervirane ribe – 400.000
SIT;

D) Jajca – 280.000 SIT;
E) Olja in izdelki – 460.000 SIT;
F) Sveža zelenjava in suhe stročnice –

1,900.000 SIT;
G) Zamrznjena in konzervirana zelenjava

– 560.000 SIT:
1. zamrznjena zelenjava – 320.000

SIT,
2. konzervirana zelenjava – 240.000

SIT;
H) Sveže sadje – 2,700.000 SIT;
I) Zamrznjeno in konzervirano sadje –

560.000 SIT:
1. zamrznjeno sadje – 100.000 SIT,
2. konzervirano sadje – 460.000 SIT;

J) Sadni nektarji, sokovi in sirupi –
800.000 SIT;

K) Žita, mlevski izdelki in testenine –
1,000.000 SIT;

L) Zamrznjene izdelke iz testa – 280.000
SIT;

M) Kruh in pekovsko pecivo –
1,700.000 SIT;

N) Ostalo prehrambeno blago –
900.000 SIT.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne skupine in podskupine, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
23,540.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 4. 2000
do 31. 3. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Šentjur, Dušana Kve-
dra 25, 3230 Šentjur, tajništvo vrtca, kon-
taktna oseba Zlatka Hrovat.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 2. 2000, po
enodnevni predhodni najavi po faksu, do
13. ure.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.300 SIT (vklju-
čen DDv in se plača virmansko na ŽR št.
50770-603-37191.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 2. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Šentjur, Dušana Kve-
dra 25, 3230 Šentjur, z označbo “Ne odpi-
raj! – Ponudba” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila (skupine oziroma pod-
skupine). Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob 9. uri
v Vrtcu Šentjur, Dušana Kvedra 25, 3230
Šentjur (pedagoška soba).

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu naročnika kot pod 1. toč-
ko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa, najkasneje do 6. marca 2000.

10.
Vrtec Šentjur, Šentjur

Ob-19512
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p.p. 125,
tel. 064/282-800, faks 064/282-851.

2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. sanitetni in obvezilni material,
2. medicinsko potrošni material,
3. diagnostika in vitro.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– sanitetni in obvezilni material:

6,500.000 SIT,
– medicinski in potrošni material –

10,000.000 SIT,
– diagnostika in vitro – 6,000.000 SIT.
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3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, 4000
Kranj, tel. 064/282-841, faks 064/282-
852.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 2. 2000, vsak
delovni dan od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30372, oziroma neposredno
na blagajni.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 2. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod 4.(a) toč-
ko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 11. uri, v prostorih Bolni-
šnice za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kidričeva 38a, sejna soba bolnišnice.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s fizičnimi in pravnimi oseba-
mi, ki bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne
dokumentacije in jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.

10.
Bolnišnica za ginekologijo

in porodništvo Kranj

Št. 32/2000 Ob-19513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Simona Jenka Kranj,
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj, tel.
064/22-71-20, faks 064/22-63-80.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Simo-
na Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000
Kranj in podružnične šole Center, Goriče,
Primskovo in Trstenik.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 11,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 12,666.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 3,376.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
4,100.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 500.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 425.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 950.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 650.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 3,508.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
37,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavo-
da vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 18. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št. 51500-
603-30089 – za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Simona Jen-
ka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj,
v zapečatenih kuvertah, na katerih je napi-
san poleg naslovnika tudi na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 1. 3.
2000 ob 8.30, v prostorih Osnovne šole
Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a
v Kranju.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Št. 11/1-2000 Ob-19514
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran,
Oljčna pot 24, 6330 Piran, tel. 066/741-
153, faks 066/741-152.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Cirila
Kosmača Piran, Oljčna pot 24, Piran.

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

1. zmrznjene ribe – 190.400 SIT,
2. zmrznjena zelenjava – 56.700 SIT,
3. ostalo prehrambeno blago –

947.100 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

1,194.200 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Cirila Ko-
smača Piran – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 31. 1. do vključno 11. 2. 2000, vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v tajništvu osnov-
ne šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51410-603-31983 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo osnovne šole najkasneje do
vključno 18. 2. 2000 do 13. ure, ne glede
na to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Cirila Kosma-
ča Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran, z oz-
nako “Ne odpiraj, ponudba – javni razpis za
dobavo živil – za skupine živil” (navedite
skupine živil, za katere oddajate ponudbo).
Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2000 ob
13.30, na sedežu naročnika v Piranu, Oljč-
na pot 24.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje dobave najmanj 50% ar-

tiklov in letne količine blaga iz skupine živil,
– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

Št. 404-08-59/2000 Ob-19517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.
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(b) Vrsta blaga in okvirna letna količina,
ki jo je potrebno dobaviti:

1. mlevski izdelki: moka tip 500, tip
850, moka ajdova, moka koruzna, zdrob
pšenični, zdrob koruzni, zdrob korzuni in-
stant, ješprenj, muesli, kosmiči koruzni, ko-
smiči sojini, ocvrti grah – zlate kroglice –
skupaj ca. 37.000 kg,

2. testenine: špageti, rezanci široki,
rezanci ozki, rezanci kodrasti – valvice, te-
stenine zelenjavne mešane, peresniki, polž-
ki, lasagne, testeni riž, zvezdice, ribana ka-
ša, bleki, mlinci, testenine polnjene z me-
som – sveže in sušene, testenine polnjene
s sirom – sveže in sušene – skupaj ca.
58.000 kg,

3. zmrznjeni izdelki iz testa: krom-
pirjevi svaljki, krompirjevi ocvrtki, krompirje-
vi cmoki s sirom, cmoki slivovi, cmoki mare-
lični, ajdovi štruklji z orehi, testo vlečeno,
testo listnato – skupaj ca. 45.000 kg.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesečne
sukcesivne dobave po vseh vojašnicah v
RS.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Karde-
ljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan
Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 58/99), na račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pred tem je potreb-
no predložiti:

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

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 2. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 58/99 – mlevski izdelki, teste-
nine, zmrznjeni izdelki”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 29. 2. 2000 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo sposobnost ponud-
nikov ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi
kriteriji:

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom predpisanih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

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

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

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
napoved za odmero davka z bilanco stanja
in bilanco uspeha za l. 1998,

– da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od vrednosti razpisa,

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od vrednosti razpisa,

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od vrednosti razpisa,

– da ima za ponujene segmente javnega
naročila dovolj prostih kapacitet za zagotav-
ljanje rednih dobav naročniku, glede na po-
trebe naročnika.

Ocenjevalna merila za priznanje sposob-
nosti:

I. Kakovost – utež 0,5
Naročnik bo ocenjeval naslednje para-

metre kakovosti:
– če ima ponudnik pridobljen certifikat

kakovosti ISO 9001 ali 9002, ali uveden
sistem HACCP, prejme 50 točk,

– če ponudnik nima certifikata kakovosti
ISO ali sistema HACCP, izpolni vprašalnik o
sistemu zagotavljanja kakovosti. Seštevek
pozitivnih odgovorov je maks. 25 točk,

– če ima ponudnik lasten razvojni labo-
ratorij, prejme 10 točk,

– če ima ponudnik lasten kemijski labo-
ratorij, prejme 15 točk,

– če ima ponudnik lasten mikrobiološki
kontrolni laboratorij, prejme 15 točk,

– če je ponudnik za svoje izdelke dobil
priznanja za kakovost na mednarodnih, do-
mačih sejmih in znak kakovosti SQ, pridobi
naslednje št. točk:

– mednarodni sejem: za vsako priz-
nanje po 1 točko, vendar ne več kot 5 točk,

– domači sejem: za vsako priznanje
po 0,5 točke, vendar ne več kot 3 točke,

– znak kakovosti SQ: za vsako priz-
nanje po 0,5 točke, vendar ne več kot 2
točki.

Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem
merilu.

II. Pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,3

Naročnik bo ocenjeval naslednje poka-
zatelje:

– kapaciteta skladišč, maks. 25 točk,
– število in nosilnost transportnih vozil,

maks. 25 točk,
– pokritost s transportom po Sloveniji,

maks. 25 točk,
– odzivni čas za izvedbo naročila, maks.

25 točk.
Ponudnik z najboljšimi pokazatelji bo pre-

jel maks. št. možnih točk, ostali pa za isti
odstotek, kot imajo slabše pokazatelje, niž-
je št. točk.

Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navede-
nem merilu.

III. Finančni pokazatelji – utež 0,2:
Naročnik bo ocenjeval naslednje poka-

zatelje:
a) dobiček oziroma izguba pri poslova-

nju:
– ponudnik izkazuje čisti dobiček – 30

točk,
– ponudnik prikazuje pozitivno nulo – 15

točk,
– ponudnik ima prikazano izgubo ali ne-

krito izgubo – 0 točk;
b) gospodarnost poslovanja:
– če je kazalnik gospodarnosti 1 in več

– 40 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti od 0,8

do 0,99 – 20 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti do 0,79

– 0 točk;
c) razmerje med čistim dobičkom/izgu-

bo ter prihodki:
– če je razmerje večje kot 0,01 – 30

točk,
– če je razmerje od 0,005 do 0,01 – 20

točk,
– če je razmerje od 0,001 do 0,004 –

10 točk,
– če je razmerje negativno ali manjše od

0,001 – 0 točk.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,

se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) dobiček oziroma izguba pri poslova-

nju za l. 1998:
– če ponudnik izkazuje dobiček – 100

točk,
– če ima ponudnik čisto nulo – 50 točk,
– če ima ponudnik prikazano izgubo – 0

točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je

100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navede-
nem merilu.

Naročnik bo s sklepom priznal sposob-
nost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli naj-
manj 50% vseh možnih točk. V nadaljevanju
postopka bo naročnik skladno z 49. čle-
nom ZJN vsem ponudnikom, ki jim bo priz-
nana sposobnost, poslal pozive za oddajo
ponudbe, na podlagi katerih bo naročnik
ponovno točkoval ponudbe. Ponudnik, ki
bo ponudil cenovno najugodnejši predra-
čun za skupino, bo prejel 100 točk, ostali
ponudniki pa procentualno manj.

Na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz
ocenjevanja sposobnosti in cenovnega de-
la, bo naročnik izbral dobavitelje, ki bodo
pridobili največji seštevek točk za posamez-
no skupino in z njimi sklenil prodajno po-
godbo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pismene v skladu z navodili v razpisni
dokumentaciji.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Ministrstvo za obrambo RS
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Ob-19536
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
tel. 061/420-26-00, faks 061/420-26-26.

2. (a) Kraj dobave: Center Dolfke Bošt-
jančič Draga, Ig in Dom Škofljica, Gumniš-
če 33, Škofljica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje – EL,
340.000 litrov.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin, glede na dejanske potrebe
med letom.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
22,610.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 22. 3.
2000 do 21. 3. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje
sposobnosti se dobi v Centru Dolfke Bošt-
jančič Draga, Ig, od 12. do 13. ure, kontakt-
na oseba Tanja Sampl, tel. 420-26-76.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v tajništvu centra proti dokazilu o
plačilu 5.000 SIT na žiro račun centra, št.
50106-603-41591, za razpisno dokumen-
tacijo – kurilno olje – EL.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center Dolfke Boštjančič
Draga, 1292 Ig – tajništvo centra.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “kurilno olje –
EL”, naslovom naročnika, na hrbtni strani
pa mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 21. 2. 2000
ob 11. uri, v Centru Dolfke Boštjančič Dra-
ga, Ig.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom oziroma
osebnim dokumentom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– plačilni rok 45 dni,
– drugi pogoji, razvidni iz razpisne doku-

mentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
najnižja končna cena in ostali pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 3. 2000.

10.
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Ob-19537
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
tel. 061/420-26-00, faks 061/420-26-26.

2. (a) Kraj dobave: Center Dolfke Bošt-
jančič Draga, Ig.

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

1. ribe in ribji izdelki – okvirna vred-
nost 541.096,50 SIT,

2. meso in mesni izdelki – okvirna
vrednost 10,261.592,10 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki – okvirna
vrednost 6,997.526,50 SIT,

4. sadje in zelenjava – okvirna vred-
nost 9,411.410 SIT,

5. konzervirano sadje in zelenjava –
okvirna vrednost 2,206.111,20 SIT,

6. kruh in pekarski izdelki – okvirna
vrednost 3,123.057 SIT,

7. žito in žitni izdelki – okvirna vred-
nost 1,173.209,80 SIT,

8. pijače – okvirna vrednost
3,136.335,70 SIT,

9. špecerija – okvirna vrednost
8,805.829,60 SIT,

10. zmrznjeno – okvirna vrednost
1,287.789,90 SIT.

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

 (c) Ocenjena vrednost naročila:
46,943.958,30 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 22. 3.
2000 do 21. 3. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje
sposobnosti se dobi v Centru Dolfke Bošt-
jančič Draga, Ig, od 12. do 13. ure, kontakt-
na oseba Tanja Sampl, tel. 420-26-76.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v tajništvu centra proti dokazilu o
plačilu 5.000 SIT na žiro račun centra, št.
50106-603-41591, za razpisno dokumen-
tacijo – živila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center Dolfke Boštjančič
Draga, 1292 Ig – tajništvo centra.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “živila”, naslo-
vom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 21. 2. 2000 ob
9. uri, v Centru Dolfke Boštjančič Draga, Ig.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom oziroma
osebnim dokumentom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– kvaliteta,
– plačilni rok 45 dni,
– končna cena,
– drugi pogoji, razvidni iz razpisne doku-

mentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 3. 2000.

10.
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

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-19511
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba zahtevnih in
posebnih elektromontažnih del v okviru
modifikacij v TE Brestanica.

Ocenjena vrednost: 29 mio SIT.
3. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: us-
posobljenost se bo izbranemu ponudniku
priznala za dobo dvanajstih mesecev od
dneva izdaje sklepa o priznanju sposobno-
sti.

5. (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: 11. 2. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št. 51600-
601-10014.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 2. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
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7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 2. 2000 ob 10.05 v prostorih j.p. Ter-
moelektrarne Brestanica, d.o.o.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) pridobljen certifikat ISO 9001,
b) pozitivno poslovanje v preteklem letu

(bonitete),
c) redno zaposleni lastni kadri z osebni-

mi referencami-izkušnjami na montažnih de-
lih v energetskih objektih, skupno vsaj 5
elektroinženirjev in 15 elektrotehnikov in/ali
KV elektromonterjev,

d) lastna specialna merilna in druga opre-
ma (podrobno specifirana v delu II.),

e) reference na izvajanju modifikacij na
energetskih objektih večjih od 5 MW v zad-
njih treh letih.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Tomaž Budna, inž. el. ali Majda Pirc,
inž. str. na tel. 0608/24-160.

11.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-19538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig,
tel. 061/420-26-00, faks 061/420-26-26.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni odvoz, pranje in
dobava opranega perila.

Ocenjena vrednost naročila je
22,700.000 SIT (z DDV).

3. Kraj izvedbe: Center Dolfke Boštjan-
čič Draga, Ig in Dom Škofljica, Gumnišče
33, Škofljica.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
22. 3. 2000 do 21. 3. 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter Dolfke Boštjančič, Draga, Ig, od 9. do
12. ure, kontaktna oseba Toni Žerovnik,
tel. 420-26-14.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 10. 2.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v tajništvu centra proti dokazilu o
plačilu 5.000 SIT na žiro račun centra, št.
ŽR 50106-603-41591 za razpisno doku-
mentacijo – pranje.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 2. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center Dolfke Boštjančič
Draga, 1292 Ig, tajništvo centra.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
številko objave razpisa v Uradnem listu RS,
navedbo predmeta naročila “pranje”, naslo-
vom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala 21. 2. 2000
ob 13. uri v Centru Dolfke Boštjančič Dra-
ga, Ig.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom oziroma
osebnim dokumentom.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– plačilni rok 45 dni,
– drugi pogoji razvidni iz razpisne doku-

mentacije.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
najnižja končna cena in ostali pogoji, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 3. 2000.

11.
Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Ob-19548
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje , faks 063/42-50-310.

2. Vrsta storitve, opis, ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje geodetskih po-
snetkov – sposobnost.

Opis: izvajanje geodetskih posnetkov na
novozgrajenih vodovodnih in kanalizacijskih
cevovodih in objektih.

Ocenjena vrednost naročila: 5,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: Celje, Štore, Vojnik, Le-
vec.

4. Predvideni čas izvedbe: celo leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod
– kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 –
Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2000

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilo stroškov razmnoževanja v viši-
ni 6.000 SIT, v ceni je zajet DDV, katerega
plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, številka: 50700-601-
1 05256 pri Agenciji RS za plačilni promet
enota Celje.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 21. 2. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov za predložitev ponudbe:
Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o., Lava
2a, 3000 – Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena »Ne odpiraj – ponudba za Izvajanje
geodetskih posnetkov-sposobnost«.

7. (a) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 2. 2000 ob 8. uri, v
sejni sobi objekta C na Vodovod – kanalizaci-
ja, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

8.
9. Glavni pogoji , ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti:
– dokazila po dokumentaciji za ugotav-

ljenje sposobnosti (registracija, dokazilo o
opravljanju dejavnosti),

– rok izdelave (dostava geodetskega po-
snetka na naslov naročnika),

– tehnična opremljenost in kadri,
– dostava podatkov na elektronskem

mediju v formatu, berljivem z ArcView 3.1.,
– cena (po tekočem metru posnetka, lo-

čeno po vodovodu, kanalizaciji).
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposob-
nost večim ponudnikom.

11., 12.
JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Celje

Javni razpisi

Ob-19546
Na podlagi določbe 3. člena zakona o

merilih in postopku za dajanje poroštev Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
18/96) in 9. člena uredbe o začasnem fi-
nanciranju Republike Slovenije v prvih treh
mesecih leta 2000 (Ur. l. RS, št. 111/99)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ob-
javlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev

Republike Slovenije za posojilne
obveznosti pravnih oseb v letu 2000

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sprejemanje prošenj

za izdajo poroštev Republike Slovenije za
posojilne obveznosti pravnih oseb z območ-
ja Republike Slovenije v letu 2000. Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti bo poleg
predpisanih meril, ki jih določa zakon o me-
rilih in postopku za dajanje poroštev Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96)
zahtevalo še izpolnjevanje pogoja, po kate-
rem bo poroštvo namenjeno za razvojne in
ekološke projekte ter prilagajanje industrij-
skih dejavnosti pogojem notranjega trga
Evropske unije.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v

višini 100% neporavnane obveznosti iz
kreditne pogodbe, ki je banka (kreditodaja-
lec) ni mogla izterjati na noben drug zakonit
način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan
skleniti kreditno pogodbo, katere pogoji ne
smejo odstopati od najbolj ugodnih kredit-
nih pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kre-
dita veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec, po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki jo
predpisuje Banka Slovenije;

– poročilo o vseh bilančnih in izven bi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
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tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON-2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca ni-
so podani razlogi za uvedbo stečajnega po-
stopka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo za
izdajo poroštva Republike Slovenije predlo-
žiti poslovno poročilo za leto 1998 in 1999,
(oboje skupaj z bilancami stanja in uspeha)
in poslovni načrt za leto 2000.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristojno
ministrstvo lahko zahteva od prosilca dodat-
ne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-

pelostjo do sedmih let;
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po letni obrestni meri,
ki praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presega
TOM + 4%;

– za dolgoročne kredite ne presega
TOM + 5%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo. Postopek za plači-
lo provizije je predpisan z navodilom, objav-
ljenim v Ur. l. RS, št. 15/96.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. katerih sanacijski program z opredeli-
tvijo investicij v osnovna in obratna sredstva
izkazuje razvojno naravnanost programa
(predvsem pa uvajanje novih tehnologij, ino-
vacij, večanja konkurenčne sposobnosti,
odpiranje novih delovnih mest, itd.), ki se
dokazuje s strokovnim mnenjem Ministrstva
za znanost in tehnologijo;

2. za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, ekološki standardi), kar
se dokazuje s pridobljenim mnenjem Mini-
strstva za okolje in prostor.

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko uveljavlja pravico

do izpolnitve poroštvene obveznosti Repub-
like Slovenije, če je preprečila ugasnitev
porokove obveznosti in če je iz dokumenta-
cije, priložene zahtevku, razvidno, da je iz-
koristila vse zakonite možnosti za izterjavo
dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspe-
la poplačati.

Zahtevku za izpolnitev poroštvene ob-
veznosti morajo biti priloženi dokazi o zava-
rovanjih, ki jih je poslovna banka pridobila
za svojo terjatev, pravnomočne sodne od-
ločbe, ki dokazujejo neuspešnost izterjave
in izračun zahtevanega zneska.

VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 31. 12. 2000

oziroma do izčrpanja poroštvenega poten-
ciala. Vloge morajo biti poslane po pošti ali
predane v vložišču Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti na Kotnikovi 5, Ljubljana v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom pod-

jetja ter oznako “Ne odpiraj, prijava na raz-
pis - Javni razpis za pridobivanje poroštev
Republike Slovenije“.

Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu, ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (indentifikacij-

ska oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45. dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri mag. Tončki Zadel, svetovalki Vla-
de v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
tel. 061/178-32-54.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 012-4/00 Ob-19608
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

objavlja na osnovi osme alinee 7. člena,
tretje alinee 9. člena, prvega in drugega
odstavka 10. člena zakona o uporabi sred-
stev, pridobljenih iz naslova kupnin na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (ZUKLPP, Ur. l. RS, št. 45/95,
34/96 in 60/99), zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) ter uredbe o kriterijih
za dodeljevanje sredstev za investicije v jav-
ni sektor gospodarstva (Ur. l. RS, št. 82/98
in 3/2000), naslednji

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za investicije

v javni sektor gospodarstva
Predmet razpisa: dodeljevanje sredstev

za investicije v javni sektor gospodarstva ter
za namene tehnološke ali ekološke sanaci-
je ali za zaključek investicijskih projektov.
Vir sredstev je del kupnin v letu 2000, s
katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti. Višina sredstev po tem raz-
pisu je 500,000.000 tolarjev.

Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba,

ki opravlja svojo dejavnosti kot gospodar-
sko javno službo (v nadaljevanju: upravičen-
ci) in spada po standardni klasifikaciji dejav-
nosti med naslednje dejavnosti:

– CA/10.20 – pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita,

– E/40.10 – oskrba z elektriko in
– DF/23.20 – proizvodnja naftnih deri-

vatov.
Upravičenci so dolžni izvesti dokapitali-

zacijo v višini dodeljenih sredstev v roku 60
dni po koriščenju zadnjega obroka dodelje-
nih sredstev.

Posebni kriteriji za dodelitev sredstev:
– prispevek k izboljšanju zanesljivosti in

učinkovitosti oskrbe ali rabe energije v Re-
publiki Sloveniji,

– delež zagotovljenih lastnih in drugih
sredstev,

– stopnja dokončanosti projekta oziro-
ma že začete investicije,

– stopnja zmanjšanja onesnaženja oko-
lja,

– vključenost projekta v sanacijsko – raz-
vojni program upravičenca.

Dokumentacija, ki jo je upravičenec dol-
žan priložiti vlogi:

– investicijski elaborat, iz katerega mora
biti razvidna skladnost projekta z Resolucijo
o strategiji učinkovite rabe in oskrbe z ener-
gijo v Republiki Sloveniji,

– višino potrebnih sredstev za izvedbo
oziroma dokončanje investicije,

– dokazilo o zagotovitvi drugih virov fi-
nanciranja investicije in

– terminski plan za izvedbo investicije
oziroma rok za dokončanje že začete inve-
sticije.

Rok za prijavo
Vloge z dokazili se odda v 8 dneh od

objave tega razpisa na naslov: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana, v zaprti kuverti z navedbo imena
družbe in naslova ter oznako: “Javni razpis
– tehnološke sanacije” in “Ne odpiraj”.

Odpiranje vlog bo v petek, 11. 2. 2000
ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5/II v Ljublja-
ni.

Podjetja bodo o razpisu obveščena v ro-
ku 15 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure pri Franju Cura-
noviču na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti, po telefonu na št. 061/178-32-83.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-19414
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za
izvajanje vzgojno-izobraževalnih

programov v poklicnih in srednjih šolah
Nabavo opreme in materiala za zgoraj

navedene šole financira Evropska komisija
iz sredstev PHARE v okviru programa
PHARE “Čezmejno sodelovanje Sloveni-
ja/Avstrija”, št. projekta SL-9807.01.02.01.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske unije in iz držav prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo blago iz
teh držav.

1. Predmet: dobava opreme za pet po-
klicnih in srednjih šol v 5 sklopih:

Sklop 1: Oprema za učno avtomehanič-
no delavnico,

Sklop 2: Strojna in programska računal-
niška oprema,

Sklop 3: CNC stroj za obdelavo lesa,
Sklop 4: Pohištvo in druga oprema za

učilnice,
Sklop 5: Didaktični kompleti za pouče-

vanje elektrotehnike.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisano opremo v celoti ali za posa-
mezne sklope. Ponudba mora veljati naj-
manj 90 dni od dneva, določenega za od-
dajo ponudb. Ponujena oprema mora biti
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skladna z opisom, ki je naveden v razpisni
dokumentaciji.

Opremo je potrebno dobaviti v nasled-
njih rokih:

Sklop 1: do 20. 8. 2000, vendar ne
pred 1. 7. 2000,

Sklop 2, 3 in 5: v 4 mesecih po podpisu
pogodbe,

Sklop 4: v 3 mesecih po podpisu po-
godbe,

na naslednje naslove:
Sklop 1: Srednja strojnokovinarska šo-

la, Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Ko-
roškem,

Sklop 2: Srednja šola Muta, Koroška ce-
sta 53, 2366 Muta,

Poklicna gostinska in lesarska šola, Ko-
roška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,

Poklicna in tehniška elektro šola Vele-
nje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje,

Srednja strojnokovinarska šola, Koroška
cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem,

Sklop 3: Poklicna gostinska in lesarska
šola, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gra-
dec,

Sklop 4: Poklicna in srednja ekonomska
šola, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gra-
dec,

Srednja šola Muta, Koroška cesta 53,
2366 Muta,

Sklop 5: Poklicna in tehniška elektro šo-
la Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje.

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 o dobavah blaga. Naročnik ni ob-
vezen sprejeti niti najcenejše, niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisana dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga;

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobavo blaga;

– tehničnim specifikacijam;
– ponudbenemu predračunu;
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga;
– (splošni pogoji za ponudbe o dobavah

blaga, ki se financirajo iz PHARE sredstev
in osnutek pogodbe – le v informacijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: Smeri, d.o.o., Koroška
cesta 14, Attn. Ms. Ana Povše, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, telefon/fax: ++386
0602 20 631, kontaktna oseba: Ana Povše.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov, najkasneje štiri tedne po objavi tega
razpisa.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek z ogledom bo 18.

2. 2000 ob 11. uri, na naslovu, navedenem
v 3. točki tega razpisa.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do 13. 3. 2000 do 10. ure, na

naslov, določen v 3. točki tega razpisa. Na
ovojnici mora biti jasno označeno: “Invita-
tion to tender No. 1 for the supply of equip-
ment for the project Co-operation among
Vocational schools Slovenia/Austria SL-
9807.01.02.01” and “not to be opened
before the tender opening session” in “ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno, na istem naslo-
vu, 13. 3. 2000 ob 11. uri po lokalnem
času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stavnik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-19416
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,
section 9. paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed the
Ministry of Education issues

Invitation to Tender
for Supply of Teaching Equipment for

Vocational and Secondary schools
Supply of teaching equipment by the

European Commission from PHARE funds
in the framework of Crossborder Co-opera-
tion Programme Slovenia/Austria, Project
No. SL-9807.01.02.01.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme who offer to supply goods originat-
ing from those countries.

1. Subject:
Supply of teaching equipment for 5 Vo-

cational and Secondary schools in 5 Lots
Lot 1: Motor-vehicle garage equipment

for teaching purposes,
Lot 2: Information equipment,
Lot 3: CNC wood treating machine,
Lot 4: Furniture and other classroom

equipment,
Lot 5: Teaching sets for electrical engi-

neering.
Any Tenderer may tender for one or sev-

eral lots. The tenderer is bound by his offer
for a period of 90 days as from the final date
for submission of tenders. The supplies ten-
dered must confirm with the description set
out in the Tender Dossier.

The supplies must be delivered for:
– Lot 1: by 20th August 2000 but not

before 1st July 2000,
– Lot 2, 3 and 5: within 4 months after

the contract is signed,
– Lot 4: within 3 months after the con-

tract is signed,
to the locations as follows:
Lot 1: Srednja strojnokovinarska šola,

Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Ko-
roškem,

Lot 2: Srednja šola Muta, Koroška cesta
53, 2366 Muta,

Poklicna gostinska in lesarska šola, Ko-
roška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,

Poklicna in tehniška elektro šola Velen-
je, Trg mladosti 3, 3320 Velenje,

Srednja strojnokovinarska šola, Koroška
cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem,

Lot 3: Poklicna gostinska in lesarska
šola, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj
Gradec,

Lot 4: Poklicna in srednja ekonomska
šola, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj
Gradec,

Srednja šola Muta, Koroška cesta 53,
2366 Muta,

Lot 5: Poklicna in tehniška elektro šola
Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje.

3. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentrallised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
Contracts Financed from PHARE Funds.
The Contracting Authority is not bound ei-
ther 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:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts;
– (General Conditions for Supply Con-

tracts Financed from PHARE Funds and
Contract Form – 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: Smeri, d.o.o., Koroška ces-
ta 14, Attn. Ms. Ana Povše, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, telefon/Fax: ++386
0602 20 631, Contact Person: Ms. Ana
Povše.

Written request for the Tender Dossier
should be received at the above mentioned
address at latest four weeks after publica-
tion of this announcement in the Official
Gazette of RS.

4. Clarification meeting
A clarification meeting will be held on

February 18th, 2000 at 11.00 a.m. local
time at the address mentioned in point 3.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on March 13 th, 2000 at
10.00 a.m. local time at the address men-
tioned in point 3.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No 1 for supply of equip-
ment for the project Co-operation among
Vocational schools Slovenia/Austria SL-
9807.01.02.01” and “not to be opened
before the tender opening session” and “ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
They will be opened in public session on
March 13th, 2000 at 11.00 a.m. local time
at the same address.
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Only one tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the opening session.

Republic of Slovenia
Ministry of Education and Sport

Št. 3/00 Ob-19644
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98),
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91-1) in na podlagi pravilnika o po-
stopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih znanstvenih in strokovnih perio-
dičnih publikacij (Ur. l. RS, št. 3/2000) Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja periodičnih

publikacij v letu 2000

1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Re-
publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje iz-
dajanja periodičnih publikacij z znanstveno
vsebino in periodičnih publikacij, ki so po-
membne za prenos znanstvenih spoznanj v
aplikacijo in tehnološki razvoj.

Ministrstvo sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk.

3. Periodične publikacije morajo ustre-
zati veljavnim mednarodnim bibliografskim
in tehničnim standardom za znanstveni tisk
in serijske publikacije. (Navodila za obliko-
vanje znanstvenih in strokovnih periodičnih
publikacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za
znanost in tehnologijo so objavljena na splet-
nih straneh http://www.mzt.si/fdok/nav-
oblik-publ.html).

4. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 145,000.000 SIT za
leto 2000 in v primeru izbora periodičnih
publikacij za triletno sofinanciranje do naj-
več 45 milijonov za vsako naslednje leto (do
vključno leta 2002).

V evalvacijskem postopku bo predvido-
ma razdeljenih 90% razpisanih sredstev,
preostanek pa bo porabljen za dodatno so-
financiranje v primeru, da bo izdajatelj v ok-
viru svoje periodične publikacije natisnil še
izbor prispevkov (referatov) z znanstvenega
ali strokovnega srečanja (konference, sim-
pozija ipd.).

5. Predmet pogodbe mora biti izpolnjen
v pogodbeno določenih rokih, kar pomeni,
da morajo vsi zvezki periodične publikacije
za tekoči letnik iziti v koledarskem letu 2000
(razen, ko je izhajanje periodične publikaci-
je vezano na šolsko leto).

6. Na javni razpis za sofinanciranje izda-
janja periodičnih publikacij se lahko prijavijo
pravne osebe, registrirane za izdajanje pe-
riodičnih publikacij.

7. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in samostojne priloge:

a) seznam članov uredniškega odbora (z
imeni, akademskimi naslovi in institucijami),

b) uredniški program za leto 2000 z za-
pisnikom seje uredniškega odbora, na ka-
teri je bil sprejet,

c) predviden izbor člankov za letnik 2000
(okvirni naslovi in imena avtorjev prispev-
kov),

č) seznam mednarodnih podatkovnih
baz, v katere je vključena periodična publi-
kacija,

d) obrazec/vprašalnik za recenzente in
seznam recenzentov (z imeni in akademski-
mi naslovi),

e) predračun tiskarne in predračun za
grafično pripravo na tisk.

Predračun tiskarne mora imeti natančno
specificirane tehnične podatke.

Predračun priprave tiskovne forme mora
biti samostojen ali razviden iz predračuna
tiskarne.

Izdajatelj periodične publikacije, ki v letu
pred razpisom ni bila sofinancirana, mora
priložiti tudi vse izvode letnika 1999, ki so
izšli do razpisa.

Izdajatelj mora predložiti verodostojno
dokazilo o vključitvi periodične publikacije v
mednarodno podatkovno bazo, če tega po-
datka ne objavlja v impresumu periodične
publikacije.

Izdajatelji, katerih periodične publikacije
izhajajo samo enkrat v letu in s tem ne izpol-
njujejo osnovnega bibliografskega standar-
da za periodične publikacije, morajo takšno
uredniško politiko posebej utemeljiti.

8. Minimalne zahteve so:
– periodična publikacija izhaja že naj-

manj eno leto pred razpisom,
– letnik periodične publikacije je izšel

skladno z letnim načrtom v letu pred objavo
razpisa (ni zamud pri izhajanju),

– ustrezna tehnična kakovost po med-
narodnih standardih,

– obveznosti po pogodbi iz predhodne-
ga proračunskega leta so izpolnjene (do
konca razpisa morajo iziti vse številke letni-
ka 1999),

– v uredništvu dokumentirane pisne re-
cenzije znanstvenih člankov.

V sistemu Cobiss katalogizirani vsi pris-
pevki iz periodične publikacije za obdobje
treh let pred objavo razpisa (oziroma za
obdobje njihovega izhajanja, če je le-to kraj-
še od treh let), in sicer po veljavni tipologiji
ministrstva.

9. Osnovna merila za izbor so po veljavni
tipologiji ministrstva:

– delež znanstvene vsebine v odnosu na
strokovno vsebino,

– vključevanje revije v mednarodne po-
datkovne baze,

– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za znanstveni tisk in serijske
publikacije,

– kakovost vsebine objavljenih člankov
in raven recenzentskih meril za objavo član-
kov,

– pomen za stroko (področje ali podpo-
dročje), za njen razvoj in razvoj slovenske
strokovne terminologije.

Dodatna merila so:
– domača stran na internetu (vsaj s ka-

zalom vsake številke če ne tudi z abstrakti),
– dvojezičnost oziroma posebna skrb za

razvoj slovenskega strokovnega izrazja,

– posebna skrb za objavo izsledkov dok-
torskih nalog novih slovenskih doktorjev zna-
nosti v domači periodični publikaciji pred
objavo v tujini.

10. Prijavni obrazci so dosegljivi na splet-
nih straneh (http://www.mzt.si/mzt/ten-
ders) ali na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, vsak de-
lovnik med 8. in 18. uro, v recepciji.

11. Pisne vloge morajo biti opremljene z
naslovom Ministrstva, z vidno oznako ˝Ne
odpiraj, vloga˝, z navedbo javnega razpisa
˝Vloga za javni razpis za sofinanciranje pe-
riodičnih publikacij˝. Vsaka vloga mora biti
v svojem ovitku. Če pošiljatelj pošilja več
ovitkov hkrati, mora biti vsak od njih ozna-
čen z zaporedno številko, njihovo število pa
navedeno na prvem ovitku.

12. Vloge morajo prispeti ne glede na
način prenosa na naslov: Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 2. marca 2000 do 12.
ure, v glavno pisarno ministrstva.

13. Odpiranje vlog bo v Ljubljani, na Mi-
nistrstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF
13 v 5. nadstropju, 3. marca 2000. Vloge
bo odprla komisija za odpiranje vlog. Ne-
pravočasnih in nepravilno označenih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljateljem.

14. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 90 dni po poteku razpisnega
roka, če pa državni proračun ni znan pred
koncem postopka za izbor, pa v 30 dneh
po sprejetju proračuna.

Ministrstvo bo z izdajatelji izbranih perio-
dičnih publikacij sklenilo pogodbo o sofi-
nanciranju periodične publikacije.

15. Do konca septembra 2000 lahko
izdajatelji izbranih periodičnih publikacij
oddajo vlogo na predpisanem obrazcu za
dodatna sredstva, potrebna za izdajo do-
datne številke (suplementa) ali povečane-
ga obsega redne številke, če tam natisne-
jo izbor prispevkov (referatov) z znanstve-
nega ali strokovnega srečanja (konferen-
ce, simpozija ipd.). Predpisani obrazec
lahko zainteresirani dvignejo ali poiščejo
na istih naslovih kot prijavni obrazec (gl.
točko 10).

Izdajatelji se morajo zavezati, da bodo za
sprejem in objavo prispevkov z znanstvene-
ga ali strokovnega srečanja zagotovili enak
recenzentski postopek in merila izbora, kot
veljajo za sprejem in objavo člankov v njiho-
vo periodično publikacijo.

Ministrstvo bo dalo prednost natisu izbo-
ra referatov z znanstvenega ali strokovnega
srečanja, če je bilo le to sofinancirano iz
proračunskih sredstev ministrstva.

Od znanstvenega ali strokovnega sreča-
nja pa do izida izbora referatov v periodični
publikaciji lahko preteče največ 6 mese-
cev.

Sredstva za ta namen se delijo do pora-
be, kar bo objavljeno v Uradnem listu RS.
Izdajatelji periodične publikacije lahko dobi-
jo največ 20% od višine podeljene subven-
cije za leto 2000.

16. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo na Ministrstvu za znanost in tehno-
logijo v Ljubljani pri Petru Arnežu osebno, v
sobi 525, po telefonu 061/178-4712, ali
elektronski pošti: peter.arnez@mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Št. 619/99 Ob-19422
V skladu s Pravili za promet z nepremič-

ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nezazidanega stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 64, k.o. Šentjanž pri Dravogra-

du, neplodno v izmeri 10317 m2, zemljišče
je po planu opredeljeno kot nezazidano
stavbno zemljišče, izklicna cena je
5,780.159 SIT.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 544/4, k.o. Bitnje, gozd v iz-

meri 850 m2, zemljišče je po planu oprede-
ljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, iz-
klicna cena je 4,296.800 SIT.

Zaporedna št. 3
Parc. št. 984/1 , k.o. Šenčur, gozd v

izmeri 5651 m2, zemljišče je po planu opre-
deljeno kot nezazidano stavbno zemljišče,
izklicna cena je 22,216.775 SIT.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS in fizične osebe, držav-
ljani RS. Fizične osebe morajo ponudbi pri-
ložiti potrdilo o državljanstvu RS, pravne ose-
be pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 15. 2. 2000, do
11. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo zap.
št. “Ponudba za nakup – zaporedna št. ……
– Ne odpiraj!“

Interesenti morajo v roku za oddajo vpla-
čati varščino v višini 10% od izklicne cene
na žiro račun Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, št. 50102-603-44803, s skli-
cevanjem na št. 77-01-00 - za javni razpis.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli,
bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v
petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbori bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z
uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki
so posebnega pomena za obrambo in ukre-
pih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99),
bo moral izbrani ponudnik pridobiti tudi so-
glasje pristojne organizacijske enote Mini-
strstva za obrambo, če je zemljišče v kata-
strski občini, ki so navedene v uredbi. Izbra-
ni ponudnik mora podpisati notarski zapis
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega
obvestila, da je izbran kot najugodnejši po-
nudnik, oziroma po izstavljenem potrdilu Mi-
nistrstva za obrambo, kupnino pa mora pla-
čati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu
notarskega zapisa, pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgo-
raj določenem roku ne podpiše notarskega
zapisa ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade in velja, da je odstopil od
pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in dru-
ge morebitne stroške plača kupec.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne ce-
ne, ali ki bodo prispele po preteku razpi-

snega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno – kupljeno“.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 16. 2. 2000 ob 13. uri, na sedežu Skla-
da, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodeluje-
jo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s
pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obvešče-
ni.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (tel.
061/1341-102).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 360-01-3/00 Ob-19324

Javni razpis
za izbor koncesionarja za upravljanje in

vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih
hiš in poslovnih prostorov, ki so last

Občine Izola in Stanovanjskega sklada
občine Izola za izgradnjo neprofitnih

stanovanj
1. Koncedent: Občina Izola, Sončno na-

brežje 8, 6310 Izola.
2. Predmet koncesije je izvajanje kon-

cesije upravljanja in vzdrževanja stanovanj,
stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov, ki
so last Občine Izola in Stanovanjskega skla-
da občine Izola za izgradnjo neprofitnih sta-
novanj na območju celotne Občine Izola.
Koncesionar mora zagotavljati izvajanje vseh
storitev, ki jih določa odlok o koncesiji za
upravljanje in vzdrževanje stanovanj, stano-
vanjskih hiš in poslovnih prostorov, ki so
last Občine Izola in Stanovanjskega sklada
občine Izola za izgradnjo neprofitnih stano-
vanj (Uradne objave, št. 2/2000, v nadalje-
vanju: odlok).

3. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– je v Republiki Sloveniji registriran za
opravljanje koncesionirane dejavnosti,

– ima pravnomočno odločbo o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje koncesionira-
ne dejavnosti,

– ima izkušnje na področju upravljanja in
vzdrževanja stanovanj in poslovnih prosto-
rov, kar dokaže s priporočili,

– ima zadostno število zaposlenih stro-
kovno usposobljenih delavcev, potrebnih za
nemoteno delovanje in racionalno poslo-
vanje,

– ima sklenjeno pogodbo o poslovnem
sodelovanju z zadostnim številom usposob-
ljenih podizvajalcev,

– redno poravnava svoje obveznosti do
podizvajalcev,

– ni v stečajnem postopku,
– ni bil s pravnomočno sodbo obsojen

za kaznivo dejanje,
– ima sklenjeno zavarovalno pogodbo

proti odgovornosti, ki jo s svojim delova-
njem povzroči tretji osebi,

– pripravi in predloži program učinkovi-
tega izvajanja koncesije, s katerim dokaže
sposobnost za organizacijo koncesije v skla-
du s predpisi, odlokom in razpisnimi pogoji,

– ima zagotovljene vse spremljajoče sto-
ritve za zagotavljanje trajnega in nemotene-
ga izvajanja koncesije.

– izkaže finančno sposobnost za izvaja-
nje koncesije (obrazec BON 1, BON 2,
BON 3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).

4. Ponudnik mora ob predložitvi prijave
na razpis priložiti bančno garancijo prvora-
zredne banke za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT. Trajanje garancije mora biti
skladno z veljavnostjo ponudbe.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
koncesije (originali oziroma overjene foto-
kopije) in veljavne izjave iz 3. točke tega
razpisa, način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti svojih storitev, ugodnosti, ki jih
nudi.

6. Koncesija bo podeljena za čas petih
let. Začetek trajanja koncesijskega razmer-
ja se določi v koncesijski pogodbi.

7. Razpisno dokumentacijo lahko prev-
zamete do 9. februarja 2000 pri Dragiši
Šumanskem ali v vložišču Občine Izola, Po-
stojnska 3, Izola, tel. 066/480-224 oziro-
ma 480-200.

8. Upoštevane bodo prijave na razpis, ki
bodo prispele najkasneje do 29. februarja
2000.

Prijave na razpis morajo biti poslane v
zapečatenih ovojnicah s pripisom “prijava
na razpis za izbor koncesionarja – ne odpi-
raj“ in številko objave tega javnega razpisa.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti po-
slane priporočeno in morajo prispeti v vlo-
žišče naročnika do navedenega dne. Ve-
ljavnost ponudbe mora biti najmanj štiri me-
sece, šteto od dneva odpiranja ponudb.

9. Prijave na razpis je potrebno poslati
na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ali predati osebno v vložišču
občinskih uradov, Postojnska 3, Izola.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 6. marca 2000, in sicer ob 14. uri, v
sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8.
Javno odpiranje ponudb bo vodila Komisije
za odpiranje ponudb in izbor koncesionarja
za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, sta-
novanjskih hiš in poslovnih prostorov, ki so
last Občine Izola in Stanovanjskega sklada
občine Izola za izgradnjo neprofitnih stano-
vanj.

11. Prisotnost ponudnikov na javnem od-
piranju ponudb je obvezna. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

12. O izboru koncesionarja bo izdana
odločba. Vsi ponudniki na javnem razpisu
imajo položaj stranke v upravnem postop-
ku.

13. V skladu s 94. členom zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 47/86) se ta razpis šteje tudi kot
vabilo na ustno obravnavo v postopku po-
delitve koncesije za upravljanje in vzdrževa-
nje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslov-
nih prostorov, ki so last Občine Izola in Sta-
novanjskega sklada občine Izola za izgrad-
njo neprofitnih stanovanj. Ustna obravnava
bo 8. marca 2000 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola.

Občina Izola
Urad za gospodarske javne službe



Stran 462 / Št. 6-7 / 28. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 403/2000 Ob-19418
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,

Ajdovščina, objavlja na podlagi pravilnika o
merilih za izbiro izvajalcev in financiranje pro-
gramov športa

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Ajdovščina v letu 2000
I. Občina Ajdovščina bo v letu 2000 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
1. programe za otroke in mladino:
– program Zlati sonček in program Kr-

pan,
– tečaje plavanja in smučanja,
– šolska športna tekmovanja,
– splošne športne šole in programe red-

ne vadbe;
2. programe kakovostnega in vrhunske-

ga športa:
– selektivne športne programe za mladi-

no,
– kakovostni šport,
– programe redne vadbe kolektivnih in

invidividualnih športnih panogah,
– vrhunski šport;
3. rekreativne športne programe in pri-

reditve;
4. vzdrževanje športnih objektov.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz pravilnika o meri-
lih za izbiro izvajalcev in financiranje progra-
mov športa v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo športna druš-
tva in športne zveze, vrtci in šole ter zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, registrirane za opravljanje šport-
ne dejavnosti, s sedežem v Občini Ajdovšči-
na in izpolnjujejo pogoje iz navedenega pra-
vilnika.

III. Rok za prijavo programov je 15 dni
od objave razpisa. Prijave v zaprti kuverti z
oznako “Športni programi 2000”, pošljite
po pošti ali oddajte na naslov: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovš-
čina.

Prijavi priložite obrazce in druge doku-
mente navedene v razpisni dokumentaciji,
ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.

IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli po sprejemu proračuna za leto 2000.

Občina Ajdovščina

Št. 403/2000 Ob-19420
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

Ajdovščina objavlja na podlagi sklepa o meri-
lih za sofinanciranje dejavnosi kulturnih dru-
štev, prireditev in drugih kulturnih programov

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti na

področju kulture v Občini Ajdovščina v
letu 2000

1. Občina Ajdovščina bo v letu 2000 so-
financirala naslednje dejavnosti na področju
kulture:

a) dejavnosti kulturnih društev:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno iz-

popolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in pregled-

nih prireditvah,
– druge enkratne akcije,

– vzdrževanje opreme in prostorov;
b) druge kulturne programe.
2. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz sklepa o merilih
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih dru-
štev in prireditev in drugih kulturnih progra-
mov v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo kulturna druš-
tva ter zavodi, druge organizacije in zaseb-
niki, registrirani za opravljanje kulturnih de-
javnosti, s sedežem v Občini Ajdovščina in
izpolnjujejo pogoje iz sklepa o sofinancira-
nju.

3. Rok za prijavo programov je 15 dni
od objave razpisa. Prijave v zaprti kuverti, z
oznako “Kulturni programi 2000”, pošljite
na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. ma-
ja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Prijavi priložite obrazce in druge doku-
mente, navedene v razpisni dokumentaciji,
ki jih zainteresirani dobijo na sedežu Obči-
ne Ajdovščina.

4. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli po sprejemu proračuna za leto 2000.

Občina Ajdovščina

Ob-19489
Občina Mozirje na podlagi 10. člena za-

kona o športu (Ur. I. RS, št. 22/98) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa za leto 2000
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva s sedežem v občini Mozirje, ki so
vključena v Športno zvezo Mozirje.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček“, “Športna značka“, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be,

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
f) investicije v športno infrastrukturo.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovred-
noten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Rok za prijavo na razpis je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

6. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mo-
zirje.

7. Podrobnejše informacije so na voljo
na tel. 063/833-484 – Klančnik Nada.

8. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo po sprejemu proračuna Občine Mo-
zirje za leto 2000 pismeno obveščeni glede
odobrenih sredstev.

Občina Mozirje

Št. 080-09-356 Ob-19493
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov ob-
čine Železniki (Ur. l. RS, št. 50/99) objavlja
Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki,

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa, ki jih bo v letu
2000 občina Železniki 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 šport-
nih dejavnosti ter imajo sedež v občini Že-
lezniki.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, plavalne tečaje, programi, ki
imajo značaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, organizacija in izvedba šolskih
športnih tekmovanj, programi, ki imajo zna-
čaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja mladine, pro-
grami, ki imajo značaj redne vadbe, organi-
zacija in izvedba občinskih tekmovanj;

b) programi športa za vse (množične
športno-rekreativne akcije);

c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence;

č) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ki ima značaj rednega športnega tre-
niranja;

d) programi kakovostnega športa;
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov;
f) športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami;
g) šport invalidov;
h) drugi, za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati letno poročilo o delu za leto 1999 in
okvirni plan za leto 2000.

4. Obrazce za poročilo za leto 1999 do-
bite v sprejemni pisarni Občine Železniki,
Češnjica 48 (tel. 600-000).

5. Rok za prijavo na razpis je 29. 2.
2000.

6. Prijave, prispele v roku, bodo ovred-
notene v skladu z merili za vrednotenje pro-
gramov športa, ki se financirajo iz občinske-
ga proračuna.

7. Z izbranimi izvajalci bo občina podpi-
sala pogodbe o sofinanciranju.

8. Prijave pošljite na naslov: Občina Že-
lezniki, Komisija za šport, Češnjica 48,
4228 Železniki.

Občina Železniki

Št. 35301-09/99-14 Ob-19541
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
3. člena odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v občini Kranj (Ur. l. RS, št. 70/94) in
12. člena odloka o dimnikarski službi v
Mestni občini Kranj (Ur. l. RS, št. 97/99)
objavlja Mestna občina Kranj

javni razpis brez omejitev
za izbiro koncesionarja za izvajanje

dimnikarske službe na območju
Mestne občine Kranj
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1. Naročnik - koncedent: Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

2. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
ter protipožarne in zdravstene zaščite ter
splošne varnosti (v nadaljevanju: dimnikar-
ska služba).

3. Območje koncesije: dimnikarska služ-
ba se izvaja kot gospodarska javna služba s
podelitvijo koncesije na celotnem območju
Mestne občine Kranj. Glede na število kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter
obseg storitev lahko Mestna občina Kranj
določi več izvajalcev dimnikarske službe (v
nadaljevanju: koncesionar). V tem primeru
bo mora vsak koncesionar opravljal na ob-
močju, ki mu je dodeljeno, vse storitve dim-
nikarske službe, določene v veljavnih zako-
nih, podzakonskih aktih in v odloku. Ob-
močje, ki bo dodeljeno posameznemu kon-
cesionarju, bo prostorsko zaokroženo,
določeno pa bo s koncesijsko pogodbo.

4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be in traja 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pogoji podaljšanja bodo določeni v konce-
sijski pogodbi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev iz 11. člena
odloka o dimnikarski službi v Mestni občini
Kranj, cenik dimnikarskih storitev, obrazce
BON-1, BON-2 oziroma BON-3 ter izjavo
ponudnika, da bo prevzel ob sklenitvi kon-
cesijske pogodbe za nedoločen čas delav-
ce dosedanjega izvajalca.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v sobi št.
215/II, telefon 064/373-103, vsak dan od
8. do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo je možno zah-
tevati v prvih 15 dneh po objavi tega razpisa.

Za razpisno dokumentacijo dokumenta-
cijo je treba plačati 10.000 tolarjev na žiro
račun Mestne občine Kranj številka
51500-630-50113 s pripisom “razpisna do-
kumentacija za dimnikarsko službo”. Ob
prevzemu razpisne dokumentacije je treba
kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o
plačilu navedenega zneska.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– višina plačila koncesije v odstotku od

fakturirane vrednosti storitev;
– ponujena cena za posamezno vrsto

storitev in predlog načina letnega usklajeva-
nja cen;

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela in tehnične opremljenosti
in sposobnosti vodenja katastra kurilnih na-
prav;

– celovitost ponudbe;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 11.

člena odloka o dimnikarski službi v Mestni
občini Kranj;

– reference o dosedanjem delu zapo-
slenih na področju dejavnosti, za katero se
podeljuje koncesija;

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncendentu.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za

koncesijo za izvajanje dimnikarske službe”
je potrebno predložiti v zapečateni kuverti v
roku 30 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj. Naslov pošiljatelja mora biti naveden
na hrbtni strani kuverte.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor
občinske uprave. O kraju, datumu in uri od-
piranja ponudb bodo vsi ponudniki pisno
obveščeni ob prevzemu razpisne dokumen-
tacije.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Mestni občini
Kranj, Oddelek za gospodarske javne služ-
be, soba 207 (206), II. nadstropje, telefon
številka 064/373-155, kontaktna oseba je
Anton Draškovič.

12. Mestna občina Kranj si pridržuje pra-
vico, da ne izbere nobenega od ponudni-
kov.

Mestna občina Kranj

Ob-19561
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,

1430 Hrstnik, na podlagi zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l.RS, št. 32/93),
zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93), odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Hrastnik (UVZ, št. 17/94),
odloka o pogojih koncesije za obvezno lo-
kalno javno službo za pregledovanje, nad-
zorovanje in čiščenje kurilnih naprav dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na
območju Občine Hrastntik (UVZ, št. 10/98),
odloka o spremembah odloka o pogojih
koncesije za obvezno lokalno javno službo
za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka na območju Občine
Hrastnik (UVZ, št. 12/99) in na podlagi sta-
tuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 3/99) objav-
lja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje in

čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na

območju Občine Hrastnik
1. Koncedent: Občina Hrastnik, Pot Vit-

ka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, kontaktni ose-
bi Sihur Tomaž in Gole Jože, tel. 0601/54-
370, faks 0601/44-041.

2. Predmet koncesije: izvajanje obvez-
ne lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka in vodenje katastra emisij iz malih in sred-
njih kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Hrastnik. Razpisna koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklepa za določen čas, za dobo 5
let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi RS,

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti,

– da predloži dokazila o finančni spo-
sobnosti,

– da predloži program izvajanja dejavno-
sti,

– rok za pričetek dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za

izvajanje koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih ka-

drov za učinkovito opravljanje službe,
– da dokaže strokovno in kadrovsko us-

posobljenost za vzpostavitev in vodenje ka-
tastra emisij in malih in srednjih kurilnih na-
prav,

– da predloži reference o sedanjem delu,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil

zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzro-
či tretji osebi, državi ali občini,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz kon-
cesijskega akta.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke,
– predlog cene za opravljanje storitev z

opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe oziroma ustanovitve-

ni akt.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke

tega razpisa,
– cene,
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti koncesio-

narja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti z
naslovom: Občina Hrastnik, Direkcija za pro-
stor, okolje in javne gospodarske službe,
Pot Vitka 5, 1430 Hrastnik, s pripisom “Ne
odpiraj – ponudba koncesija dimnikarstvo”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane
le pravilno opremljene in popolne ponudbe,
ki bodo na naslov koncedenta prispele naj-
kasneje trideseti dan po objavi do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo isti dan po
zaključnem zbiranju ob 13. uri v sejni sobi
Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrast-
nik.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po spreje-
mu sklepa o izbiri koncesionarja na občin-
skem svetu.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi, po pravnomočno-
sti sklenjena koncesijska pogodba.

Občina Hrastnik

Ob-19609
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje izvajalcev in predlogov
raziskovalnih projektov in ekspertiz
za potrebe Mestne občine Ljubljana

za leto 2000
I. Namen razpisa je pridobiti:
– izvajalce za izvedbo aplikativnih razisko-

valnih projektov, ki so bili evidentirani kot
prioritetni pri razvojnih programih posamez-
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nih oddelkov Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana,

– izvajalce ekspertiz za posamezne stra-
teške usmeritve Mestne občine Ljubljana,
ki so bile evidentirane v delovnem gradivu
nastajajočega dokumenta “Strategija traj-
nostnega razvoja Mestne občine Ljubljana“,

– predloge za izvedbo drugih raziskoval-
nih projektov.

II. Predmet razpisa:
A) Izbira izvajalcev za raziskovalne pro-

jekte:
1. Strategija pluralizacije storitvenega si-

stema na področju zdravstva in socialnega
varstva v Ljubljani za obdobje 2000-2005.

2. Potresna odpornost objektov v MOL.
3. Porazdelitev in vsebnost policikličnih

aromatskih oglokovodikov v Ljubljani in nje-
ni bližji okolici.

4. Alternativni načini reševanja problema
odpadnih voda v razpršeni poselitvi na ob-
močju MOL.

5. Kartiranje habitatnih tipov v Mestni ob-
čini Ljubljana.

6. Razvoj storitev povezanih s prometni-
mi tokovi: križišče 5. in 10. koridorja TEN.

7. Možnosti za povečanje količine in ob-
like zaposlovanja.

8. Problematika vzdrževanja kovinskih
spomenikov v MOL.

B) izbira drugih raziskovalnih projektov,
ki ustrezajo razpisanim pogojem in merilom
pod tč. III. in IV.

C) Izbira izvajalcev za izdelavo ekspertiz:
1. Mestni kulturni program – vizija in stra-

tegija uresničevanja kulturnega razvoja na
območju MOL v novem tisočletjem.

2. Organiziranost splošnoizobraževalnih
knjižnic v Ljubljani.

3. Koncept trženja telekomunikacijskih
storitev v MOL.

4. Oblikovanje celostne podobe šport-
nih organizacij v Ljubljani.

5. Pogoji za lokacijo mednarodnih institu-
cij ter jačanje intermediarne vloge Ljubljane.

6. Ocena primerjalnih prednosti mesta
Ljubljane glede na ostala primerljiva mesta v
regiji regije Alpe-Jadran.

7. Pogoji za uresničitev v Kiotskem proto-
kolu opredeljenih cilje glede varstva zraka.

8. Podporno okolje za razvoj podjetniš-
tva na osnovi visokih tehnologij.

9. Spodbujanje povezovanj drobnega
gospodarstva v mreže podjetij.

10. Pogoji za mednarodno trženje stori-
tev na področju izobraževanja in zdravstva.

11. Posodobitev mestne uprave MOL.
III. Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnega raziskovalca pri Mi-
nistrstvu za znanost in tehnologijo.

IV. Merila za izbiro izvajalcev oziroma
projektov:

Predlogi izvajalcev oziroma projektov bo-
do razvrščeni na prednostno lestvico, tako
da bodo imeli prednost tisti,

– katerih nosilci in sodelavci izkazujejo
ustreznejše znanstvene in strokovne refe-
rence s področja prijavljenega projekta,

– ki izkazujejo večjo smotrnost oziroma
varčnost porabe sredstev pri izvedbi projekta,

– ki imajo zagotovljeno sofinanciranje s
strani ostalih upravnih organov in drugih
uporabniških organizacij,

in dodatno k točki B:
– ki predstavljajo elemente za izgradnjo

razvojne strategije Mestne občine Ljubljana,
– ki upoštevajo načela trajnostnega raz-

voja mest,
– ki so aplikativnega značaja oziroma ne-

posredno ali posredno koristni in pomem-
bni za Mestno občino Ljubljana.

Prednost pri izbiri izvajalcev ekspertiz bo-
do imeli predlogi, katerih avtorji bodo izka-
zovali največ strokovnih oziroma znanstve-
nih referenc na posameznem področju gle-
de na namen razpisovalca pridobiti argu-
mentirane alternativne poglede na možnosti
razreševanja v obrazložitvah navedenih
problemov (glej tč. VII!)

Ekspertize so praviloma časovno omeje-
ne na 6 mesecev in na obseg do dveh av-
torskih pol.

V. Orientacijska vrednost za projekte ozi-
roma ekspertize pod tč. A, B in C skupaj je
40,000.000 SIT.

Ekspertize bodo honorirane v skladu s
Tarifami sofinanciranja avtorskih honorar-
jev Ministrstva za kulturo (Ur. l. RS, št.
29/99).

VI. Rok oddaje predlogov je ne glede na
način dostave (priporočena pošiljka ali oseb-
na dostava) do vključno 25. 2. 2000 do 13.
ure na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za kulturo in razi-
skovalno dejavnost, Novi trg 2/I, 1000 Ljub-
ljana. Predloge je treba oddati v zaprti ovoj-
nici s pripisom “Javni razpis raziskovalnih
projektov - A, B oziroma ekspertiz - C”.
Predloge bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje prijav. Mestna občina
Ljubljana bo z ekspertnim sistemom opravi-
la postopek evalvacije predlogov. Nepravo-
časno prispeli predlogi in predlogi, ki ne
bodo popolni oziroma ne bodo ustrezali raz-
pisnim pogojem, ne bodo obravnavani.
Predlagatelji projektov bodo pisno obvešče-
ni o izboru do 15. 4. 2000.

VII. Splošna določila:
Razpisna dokumentacija – prijavni

obrazci, obrazložitve izhodišč in ciljev raz-
pisanih projektov in ekspertiz ter dodatne
informacije so na voljo na Oddelku za kul-
turo in raziskovalno dejavnost MOL, Službi
za raziskovalno dejavnost, Novi trg 2/I,
Ljubljana, tel 061/223-063,
061/125-72-79, faks 061/223-063, vsak
delovnik med 9. in 13. uro ter na elekton-
ski pošti raziskovalna.dejavnost@ljublja-
na.si in na internetu: http://www.ljublja-
na.si/obves.htm.

Mestna občina Ljubljana

Ob-19610
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
znanstvenega in strokovnega tiska
in znanstvenih oziroma strokovnih

posvetov za potrebe Mestne občine
Ljubljana za leto 2000

Predmet razpisa je:
A. sofinanciranje znanstvenega in stro-

kovnega tiska oziroma odkup dela naklad,
B. aofinanciranje znanstvenih oziroma

strokovnih posvetov.

Ad A)
MOL bo sofinancirala znanstveni in stro-

kovni tisk oziroma odkupila del naklad tiska,
ki predstavlja doprinos k znanstveni in kul-
turni promociji Ljubljane.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– podrobno vsebino publikacije,
– pisno recenzijo ponudbe; recenzent,

ki je ugleden znanstvenik s področja, oceni
primernost vsebine, strokovnost pisca pub-
likacije ter neposredno koristnost za MOL,

– predračun tiskarne,
– datum predvidenega izida publikacije,

vendar izključno v letu 2000.
Merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca publikacije,
– varčnost pri izdaji,
– sofinanciranje s strani drugih sub-

jektov.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki so registrirane za opravljanje
založniške dejavnosti.

Ad B)
MOL bo sofinancirala izvedbo znanstve-

nih oziroma strokovnih posvetov (delavnic,
seminarjev), ki so lahko strokovna podlaga
za oblikovanje strateških usmeritev na po-
dročju prostorskega, gospodarskega in so-
cialnega razvoja MOL.

Prijava na razpis mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev ter utemeljitev

potrebe po organiziranju posveta oziroma
delavnice,

– seznam vabljenih predavateljev oziro-
ma udeležencev,

– predračun organizacije posveta oziro-
ma delavnice,

– seznam že organiziranih strokovnih
posvetov, delavnic, seminarjev ipd.

Merila za izbor so:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
Pogoji: na razpis se lahko prijavijo prav-

ne osebe, ki so vpisane v evidenco razisko-
valnih organizacij pri MZT.

Skupne določbe:
Orientacijska vrednost za sofinanciranje

tiska in odkupa dela naklad ter strokovnih
posvetov skupaj je 5,000.000 SIT.

Rok oddaje: obravnavane bodo ponud-
be, oddane priporočeno po pošti ali oseb-
no v zaprti kuverti s pripisom “Javni razpis
za sofinanciranje tiska” oziroma “Javni raz-
pis za sofinanciranje posvetov“, in bodo do-
stavljene do vključno 25. 2. 2000 do 13.
ure na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za kulturo in razi-
skovalno dejavnost, Novi trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

Nepopolnih in nepravočasno prispelih
prijav MOL ne bo obravnavala.

MOL bo z ekspertnim sistemom opravila
postopek evalvacije ponudb. Ponudniki bo-
do o izboru pisno obveščeni do 15. 4.
2000.

Ponudniki lahko dobijo dodatne informa-
cije po telefonu 223-063 in 125-72-79,
faks 223-063 vsak dan od 9. do 14. ure.

Mestna občina Ljubljana
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Ob-19613
V procesu lastninskega preoblikovanja

Termika, Podjetje za izolacijski inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana, podaljšuje rok za vpis
lastninskih nakaznic iz naslova razlike plač
do 31. 3. 2000.

Termika, d.o.o., Ljubljana

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-19290
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja

ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške

banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke

Prodajalec: Avant Holding, d.d., Dunaj-
ska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Predmet prodaje: 2.199 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, banč-
ne skupine Nove Ljubljanske banke, po ce-
ni 38.500 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Dopolnitev

Ob-19559
Kostak, komunalno stavbno podjetje,

d.d., uprava družbe objavlja dopolnitev skle-
pov za 6. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Kostak, d.d., Krško, ki bo dne 17. 2.
2000 (četrtek) ob 15. uri, na sedežu družbe,
Leskovška cesta 2a, Krško.

Dopolnijo se sklepi k naslednjim točkam
dnevnega reda:

2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa uprave: za predsednico
se izvoli Meto Lipovž, za preštevalki glasov
Mojco Brinovec in Mojco Kastelic. Na seji bo
prisostvoval notar Andrej Dokler v vlogi zapi-
snikarja.

4. Izvolitev in imenovanje članov nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
in seznanitev skupščine s predstavniki delav-
cev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa nadzornega sveta: nad-
zorni svet družbe predlaga, da skupščina iz-
voli v nadzorni svet družbe Kostak, d.d.:

– Rudolfa Mlinariča,
– Karla Vardijana,
– Branka Petana in
– Ivana Navoja,
za mandatno dobo štirih let, in sicer s

pričetkom mandata 23. 2. 2000.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev družbe Kostak, d.d., izvolil in imenovan
dva predstavnika delavcev v nadzorni svet
družbe Kostak, d.d., na svoji 3. redni seji
dne 21. 12. 1999, in sicer:

– Slavka Pirca,
– Meto Lipovž.

Kostak, d.d., Krško
uprava družbe

direktorica Silvana Mozer, univ. dipl. ek.

Ob-19560
Na podlagi 22. člena statuta družbe Avto-

motor, d.d., trgovina in servis, d.d., Celje,
predsednik nadzornega sveta sklicuje

redno sejo skupščine,

ki bo v petek, 3. 3. 2000 na sedežu
družbe v Celju, Miklošičeva 5, ob 11. uri, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo delovna telesa skupšči-
ne, komisije v sestavi predsednika Boruta
Mišice in dveh preštevalcev glasov Bolarič
Marjana in Torove Aleksandre.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ja-
sna Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-19429
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah obveščamo vse upnike,
da je skupščina družbe DATA-Z, d.o.o.,
Kamnik, Ljubljanska c. 19a, na svojem za-
sedanju dne 20. 12. 1999 med drugim
sprejela tudi

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
in sicer se je kapital v višini 25,557.000

SIT zmanjšal za 12,678.500 SIT na
12,878.500 SIT.

Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obve-
stijo družbo DATA-Z, d.o.o., na naslov Ljub-
ljanska c. 19a, Kamnik, o morebitnem nas-
protovanju sprejetemu sklepu.

DATA-Z, d.o.o., Kamnik
direktorica družbe
Mirjana Zejnelagic

2. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in njegovega pozitivnega mnenja se
sprejme revizijsko poročilo za leto 1998.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 1999 se imenuje revizijska družba Ra-
ting, d.o.o., Celje.

4. Plan poslovanja za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predhodnega

soglasja nadzornega sveta se sprejme plan v
predloženem besedilu.

5. Imenovanje komisij za varstvo pravic
delavcev in delovna razmerja.

Predlog sklepa: imenuje se komisija v se-
stavi:

– člani komisije:
– Tompa Jožef,
– Mlačnik Slavko,
– Klančar Zdenko;

– nadomestni člani:
– Ramšak Rudolf,
– Torova Aleksandra,
– Bračič Dita.

6. Razrešitev dosedanjega nadzornega
sveta in imenovanje novega nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: z dnem 24. 2. 2000 se
razreši nadzorni svet Avtomotor, d.d., Celje,
Miklošičeva 5, v sestavi:

– Anton Ocvirk,
– Ciril Zavolovšek,
– Nežka Golčman,
– Mirjana Kranjčevič,
– Karolina Gajšek,
oziroma se ugotovi, da je Kranjčevič Mir-

jana podala odstopno izjavo z dne 27. 12.
1999, ostali člani pa so na svoji 6. seji dne
29. 12. 1999 predlagali, da jih skupščina
razreši.

V nadzorni svet se imenujejo:
– Ciril Zavolovšek,
– Nežka Golčman,
– Karolina Gajšek,
– Borut Mišica,
– Miran Košir.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas tra-

janja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno pri-
javo osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi tako, da jo ta sprejme najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo pri-
ložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri
družbi.

Uprava in člani nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
še z izpisom iz sodnega registra.

Celotno gradivo za dnevni red skupščine s
predlogi sklepov bo delničarjem na vpogled
od dneva objave sklica skupščine, vsak dan,
na sedežu družbe, Miklošičeva 5 v Celju, od
8. do 14. ure, v pisarni tajništva uprave.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v pisni obliki upra-
vi družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Predloženi nasprotni predlogi morajo bi-
ti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
V primeru, da skupščina ob napovedani

uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Avtomotor, d.d., Celje
predsednica nadzornega sveta

Nežka Golčman

Št. 19 Ob-19354
Na podlagi 18., 19. in 20. člena statuta

SKB banke D.D. sklicuje nadzorni svet banke

9. skupščino
SKB banke d.d.,

ki bo potekala v četrtek, 2. marca 2000,
ob 12. uri v kinodvorani Union na Nazorjevi
2 v Ljubljani. Za sejo skupščine SKB banke
d.d. predlaga nadzorni svet banke naslednji
dnevni red:

1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev
delovnih teles skupščine banke (predsedni-
ka skupščine in verifikacijsko komisijo).

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje organe skupščine banke:

– predsednik skupščine banke: Drago
Pleško,

– verifikacijska komisija: Boža Hren -
predsednica, Igor Šteblaj - član, Marija Bar-
tolj - članica.

2.0 Ustna informacija uprave SKB ban-
ke d.d. o nerevidiranih podatkih poslovanja
banke v letu 1999.

3.0 Predlog imenovanja revizorske hiše
Deloitte & Touche Ljubljana za revizijo po-
slovanja SKB banke d.d. za leto 1999.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina banke preklicuje sklep

št. 6.0, sprejet na 8. skupščini SKB banke
d.d. dne 27. 5. 1999.

3.2. Skupščina banke imenuje revizorsko
hišo Deloitte & Touche iz Ljubljane za revizijo
poslovanja SKB banke d.d. za leto 1999.

Udeležba na skupščini SKB banke d.d.
1. Skupščine banke se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini

banke in glasovalno pravico lahko uresniču-
jejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo SKB banke d.d., ki jo vodi KDD v
Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na
skupščini banke tri dni pred sejo.

3. Delničarji banke oziroma njihovi poob-
laščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:

– osebno na sedežu banke (VI. nad.,
soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;

– po telefaksu št. 061/132-91-22 s pri-
pisom “za skupščino banke“;

– po elektronski pošti: igor.steblaj@skb.si
s pripisom “za skupščino banke“;

– pismeno s priporočeno pošiljko s pri-
pisom “za skupščino banke“, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine banke.

Zadnji dan za oddajo prijave je
ponedeljek, 28. 2. 2000.

Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupšči-

ne banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje kinodvorane
Union). S podpisom na seznamu prijavljenih
delničarjev potrdi delničar oziroma poob-
laščenec svojo prisotnost na skupščini ban-
ke ter prevzame glasovalne lističe. Za ude-
ležbo na skupščini banke se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pismenim
pooblastilom.

Gradiva za skupščino SKB banke d.d.
Gradivo k točki 3.0 je na vpogled od

1. februarja 2000 vsak dan med 10. in 12.
uro v sekretariatu SKB banke d.d., soba
605/VI, Ajdovščina 4 v Ljubljani.

Vsi delničarji banke boste 7 dni pred sejo
skupščine banke prejeli vabilo z gradivom.

Ponovno zasedanje skupščine SKB ban-
ke d.d.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
12.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

SKB banka, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Kazimir Pregl

Ob-19413
Na podlagi 7. poglavja statuta družbe Hy-

pos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d., Ko-
roška c. 57, Muta, uprava in nadzorni svet
sklicujeta

5. skupščino delniške družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko in

pnevmatiko, d.d., Koroška c. 57,
2366 Muta

Dne 29. 2. 2000 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroš-
ka c. 57, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugoto-
vitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna
telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za poslovno leto 1999 z revizijskim poroči-
lom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo družbe za leto 1999.

3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se izguba pokri-
je v breme revalorizacijskega kapitala.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb statuta.

Predlog sklepa: 5.4. člen se spremeni,
tako da le-ta glasi:

Uprava potrebuje soglasje nadzornega
sveta za naslednje vrste poslov:

– ustanovitev novih podjetij, pridobivanje
in odsvojitev deležev oziroma delnic ter pri-
dobivanje, odsvojitev in ukinitev podjetij, ki
posamično ali skupno presega 5% celotne-
ga kapitala družbe;

– ustanovitev ali ukinitev poslovalnic in po-
družnic, ki posamič ali skupno presegajo 5%
celotnega kapitala družbe;

– pridobivanje odsvojitev in bremenitev
nepremičnin, ki posamično ali skupno pre-
segajo 8% celotnega kapitala družbe;

– najemanje posojil, dajanje kreditov ali
garancij, ki posamično ali skupno presegajo
znesek 5% celotnega kapitala družbe v enem
poslovnem letu;

– investicije, ki niso zajete v letih predra-
čunskih sredstev, če povezani stroški posa-
mično presegajo 1% celotnega kapitala druž-
be ali skupaj 5% celotnega kapitala družbe v
enem poslovnem letu;

– dodelitev prokure;
– uresničevanje delničarskih pravic v hče-

rinskih družbah.
6.1. člen se spremeni, tako da le-ta glasi:

nadzorni svet šteje tri člane. Vsi člani nadzor-
nega sveta družbe imajo enake pravice in
dolžnosti, če ni s tem statutom določeno
drugače.

6.2. člen se spremeni, tako da le-ta glasi:
enega člana nadzornega sveta imenuje svet
delavcev.

6.3. člen se spremeni, tako da le-ta glasi:
dva člana nadzornega sveta, ki zastopa inte-
rese delničarjev izvoli skupščina z navadno
večino glasov navzočih delničarjev.

7.5. člen se spremeni, tako da le-ta glasi:
o sklicu skupščine, skupaj z dnevnim redom
in gradivom se 20 dni pred skupščino pisno
(priporočeno s povratnico) obvestijo tudi vsi
delničarji, z več kot 5% lastniškim deležem.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta
Šrajner Andreja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši član nadzornega sveta Šraj-
ner Andrej.

Skupščina vzame na znanje sklep sveta
delavcev o razrešitvi Helbl Danila.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se sprejme predlog poveča-
nja osnovnega kapitala za 9,720.000 SIT z
odloženim pogojem, da bo prisilna poravna-
va pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Grad-
cu pravnomočno sklenjena.

7. Obravnava in sprejem predloga, o iz-
ključitvi prednostne pravice dosedanjih del-
ničarjev do nakupa novih delnic v višini
9,720.000 SIT.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta se izključi prednostna pravica
dosedanjih delničarjev do nakupa novih del-
nic v višini 9,720.000 SIT.

8. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi 4.1. člena statuta z odložnim pogo-
jem.

Predlog sklepa: 4.1. člen se spremeni,
tako da le-ta glasi:

Osnovni kapital družbe znaša
150,180.000 SIT in je razdeljen na 15.018
navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo nji-
hovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega

premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Sprememba 4.1. člena stopi v veljavo v

primeru, da bo prisilna poravnava pred
Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu prav-
nomočno sklenjena.
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9. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 2000
imenuje revizijska hiša Loris, d.o.o., iz Dra-
vograda.

10. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti družbi, tako da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o last-
ništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom nje-
nega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom ter prevzamejo glasovnice in
gradivo.

Gradivo za skupščino, vključno s spre-
membami statuta bo delničarjem na vpo-
gled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skupš-
čine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na števi-
lo zastopanega kapitala.

Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet

Ob-19250
Ime javnega glasila: revija AURA.
Izdajatelj: AURA, d.o.o., 1000 Ljubljana,

Stari trg 4.
Lastnica (100%): Daja Kiari.
Odgovorna urednica: Daja Kiari.
Revija izhaja kot mesečnik, 12 številk

letno. Med letom izhaja tudi različno število
posebnih izdaj revije v knjižni obliki.

Viri financiranja: financira se iz naročni-
ne, prodaje ter prihodkov iz oglaševanja.

Znesek osnovnega kapitala podjetja:
1,647.000 SIT.

Ob-19363
Ime javnega glasila: radio Zeleni val.
Izdajatelj: Alpe adria, Zeleni val, podjetje

za radiodifuzijo in marketing, d.o.o., Spod-
nja Slivnica 16, Grosuplje.

Viri financiranja: financiranje z oglaševa-
njem, delno iz občinskega proračuna.

Lastnik: 100% lastnik radijske postaje
Zeleni val je Boris Peterka, Mala vas pri
Grosupljem 21/A, 1290 Grosuplje.

Ob-19364
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Glavni trg 30,

Novo mesto.
Lastnik več kot 10% kapitala: Alpha,

d.o.o., Glavni trg 30, Novo mesto (lastnik
100% kapitala).

Uprava: Jože Simčič, direktor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Ob-19432
Ime javnega glasila: Večer.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško

podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.

Ob-19433
Ime javnega glasila: 7D.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško

podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.

ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3073-1/00-3 Ob-19547
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 21. 1. 2000 na zahtevo podjetja Meg-
lič Telecom d.o.o., Žorgova 70, 1231
Ljubljana - Črnuče, uvedel postopek ugo-
tavljanja zlorabe prevladujočega položaja zo-
per podjetje SiOL d.o.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana.

Zatrjevana zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena z neupravičeno od-
povedjo pogodbe o sodelovanju pri izvaja-
nju storitve Internet podjetju Meglič Tele-
com. Urad jo bo presojal na storitvenem
trgu dostopa do Internet omrežja in na geo-
grafskem trgu Republike Slovenije.

Iz navedb v vlogi in iz priložene doku-
mentacije izhaja verjetnost kršitev določb
10. člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo
prevladujočega položaja, predlagatelj pa je
izkazal tudi pravni interes. SiOL d.o.o. ima
na upoštevnem geografskem in storitvenem
trgu prevladujoč položaj.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-

Razne objave

Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.

Ob-19434
Ime javnega glasila: Naš dom.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Maribor.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško

podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.
Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: Borut Bratina,

Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda Ploj,
Borko De Corti.

Št. 354-00-4/00 Ob-19423
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave, ob-
javlja

seznam

do 31. 12. 1999 pooblaščenih pravnih
in fizičnih oseb s področij:

– prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod,

– prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa,

– prve meritve in obratovalni monitoring
za vire elektromagnetnega sevanja,

– prve meritve in obratovalni monitoring
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja,

– obratovalni monitoring pri vnosu ne-
varnih snovi in rastlinskih hranil v tla,

– izdelovanje celovitih poročil o vplivih
na okolje (splošna pooblastila),

– izdelovanje poročil o vplivih na okolje,
ki vsebujejo samo posamezne posebne ana-
lize ali delne elaborate (posamična poobla-
stila),

katerih register vodi v skladu z 22. čle-
nom pravilnika o prvih meritvah in obratoval-
nem monitoringu odpadnih vod ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
35/96), v skladu z 20. členom pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v skladu z
19. členom pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu za vire elektro-
magnetnega sevanja ter o pogojih za njego-
vo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v skladu z
32. členom pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
70/96), v skladu s 15. členom pravilnika o
obratovalnem monitoringu pri vnosu nevar-
nih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS,
št. 55/97) in v skladu z 8. členom odredbe
o pogojih za pridobitev in o načinu pridobi-
tve pooblastila za izdelavo poročil o vplivih
na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) omenjeno
ministrstvo.

Seznami, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 73/97, 77-78/97 in 52/98,
prenehajo veljati s to objavo.
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Št. 466-29/99 Ob-19565
Na podlagi 10. člena uredbe o odproda-

ji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Republike Slovenije in poseb-
nega načrta prodaje in zamenjave državne-
ga premoženja - nepremičnin, ki ga je Vlada
Republike Slovenije določila s sklepom št.
460-05/98-15(N) z dne 23. septembra
1999, Servis skupnih služb vlade, Gregor-
čičeva 27a, Ljubljana razpisuje

javno dražbo

Predmet javne dražbe je odprodaja stav-
be na Šubičevi 10 v Ljubljani, v izmeri
553,36 m2 skupne koristne površine s pri-
padajočim zemljiščem za izklicno ceno
185,000.000 SIT.

Pogoji dražbe:
(a) Nepremičnina se odprodaja v celoti

po sistemu videno-kupljeno.
(b) Prometni davek, stroške overitve

podpisa in stroške prepisa plača kupec.
(c) Javna dražba se bo opravila pisno.
(d) Pred dražitvijo morajo dražitelji po-

ložiti varščino v višini 10% izklicne cene na
ŽR št. 50100-630-10014, sklic na številko
18 15202-7200005-00012000 - varščina.
Po opravljeni javni dražbi se neuspelim dra-
žiteljem varščina vrne v roku osmih dni brez
obresti.

(e) Pogodba mora biti sklenjena v pet-
najstih delovnih dneh po opravljeni javni
dražbi.

(f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plača-
ti kupnino v osmih dneh od podpisa pogod-
be na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na
številko 18 15202-7200005-00012000.
Položena varščina se všteje v kupnino.

(g) Ogled nepremičnine je možen dne 9.,
10., 11. februarja 2000 od 10. do 11. ure.

Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
15. 2. 2000, do 9. ure na naslov: Republi-
ka Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

Ponudbo se označi: ”Ponudba za nakup
stavbe na Šubičevi 10 - ne odpiraj.”

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponud-

nik fizična oseba,
– izpisek iz sodnega registra če je po-

nudnik pravna oseba.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

15. 2. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Izgubljene listine
preklicujejo

Ob-19658
Občni zbor Društva Življenje brez nasilja,

Pod Trško goro 27, Novo mesto, je dne
10. 1. 2000 na svoji seji sprejel naslednji

sklep

Prekličejo se vsi sklepi in podpisi, ki jih je
Olga Dernovšček sprejela in podpisala v ime-
nu Društva Življenje brez nasilja, kot tudi nje-
no predstavljanje kot predsednice tega druš-
tva. Sklep začne veljati od 10. 1. 2000 dalje.

Društvo Življenje brez nasilja,
Novo mesto

Štampiljke

Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z naslednjo
vsebino: Banka Domžale d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Agencija Moravče, v velikosti 3,7 cm, višino
1,3 cm, s številko 2. Ob-19295

Stipančič Mario, s.p., Poštna 13, 1351
Brezovica pri Ljubljani, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike, velikost: dolžina 4,6 cm,
širina 1,5 cm, z vsebino: PREVOZ STVARI,
STIPANČIČ MARKO s.p., Poštna ul. 13,
1351 BREZOVICA, Tel.: (061) 653-507.
Ob-19299

Priglasitveni list

Bergant Marjeta, Na Zelenici 3/a, Vrhni-
ka, priglasitveni list, opravilna št.
25-0336/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnc-16719

Dragajner Zoran s.p., Ulica br. Dobr. 13,
Celje, obrtno dovoljenje, št.
021365/0795-00-13-1995 in odločbo.
gnn-16633

Grgič Matjaž, Tabor 2/a, Ljubljana, prig-
lasitveni list, opravilna št. 25-0994/99, iz-
dan dne 10. 3. 1999. gne-16567

Hren Franc s.p., Dobletina 9, Nazarje,
priglasitveni list, opravilna št. 35-0070/94,
izdan dne 9. 3. 1994. gnn-16783

Jekovec Karmen s. p., Srednja Bela
7/A, Preddvor, priglasitveni list, opravilna
št. 18-0651/94, izdan dne 24. 5. 1994.
gny-16822

Jovan Leopold, Tacenska cesta 80, Lju-
bljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033303/1471/00-37/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovolenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnf-16741

Klemenc Marta, Podklanc 21, Dravog-
rad, priglasitveni list, opravilna št.
49-0689/95, izdan dne 26. 6. 1995.
gng-16365

Lokar Bogdan, Ponoviče 20, Sava, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055192/0504/01-33/1996, izdana dne
24. 12. 1996. gnv-16675

Skaza Franc, Selo 17, Velenje, priglasit-
veni list, opravilna št. 59-512-94.
gnv-16450

Vincek Nadja s. p., Vodnikova cesta
65/a, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 033732/2835/00-37/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnm-16659

VODNAR d.o.o., Trstenjakova ulica 2,
Ptuj, obrtno dovoljenje, št.
046480/1822/00-52/1995 in odločbo,
izdano dne 5. 9. 1995. gnh-16414

Zebec Mirko s. p., Predenca 6/A, Šma-
rje pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
042791/0289/00-64/1995. gnm-16509

Potne listine

Ažman Aleš, Puntarjeva 3, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
115542, izdala UE Koper. gnz-16521

Beloglavec Danilo, Ul. Gorgia di Leontini
3, Rim, potni list, št. AA 253312.
gnr-16829

Bizjak Milan, Gregorčičeva 12/c, Nova
Gorica, potni list, št. BA 411108, izdala UE
Nova Gorica. gny-16722

Božić Darijo, Jagodje, Ob progi 14, Izo-
la - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
118899, izdala UE Izola. gny-16422

Bračič Kampuš Ljerka, Ljubljanska 77,
Maribor, potni list, št. AA 726203, izdala
UE Maribor. gnl-16660

Breskvar Igor, Borštnikov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 275035, izdala UE
Ljubljana. gnt-16877

Burja Igor, Lavričeva ulica 14, Maribor,
potni list, št. AA 393029, izdala UE Mari-
bor. gnq-16405

Cizar Biserka, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 5/2000. gnc-16769

Čančar Gorazd, Ptujska gora 51, Ptuj-
ska Gora, potni list, št. AA 176115, izdala
UE Ptuj. gnp-16631

Dimic Alojzij Jernej, Zabretova 15/k, Lju-
bljana, potni list, št. BA 44072, izdala UE
Ljubljana. gnd-16843

Dobrovoljc Marina, Celovška cesta 287,
Ljubljana, potni list, št. BA 560576, izdala
UE Ljubljana. gnk-16586

Dolinšek Simona, Gosposka ulica 13,
Celje, potni list, št. BA 683682, izdala UE
Celje. gnd-16818

Dremelj Peter, Rožičeva 9, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 377056, izdala UE Ljubljana.
gnm-16759

Drnovšek Katarina, Rovišče 7, Sava, po-
tni list, št. BA 255894, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnq-16430

Fekonja Sašo, Šlebingerjev breg 15, Go-
rnja Radgona, potni list, št. AA 260957,
izdala UE Gornja Radgona. gns-16578

Flander Benjamin, Dragočajna 6/a, Sm-
lednik, potni list, št. BA 124281, izdala UE
Ljubljana. gnq-16580

Frič Dragica, Vodovodna ulica 3/a, Lju-
bljana, potni list, št. AA 19932, izdala UE
Ljubljana. gno-16632

Gantar Janja, Novo polje, C. X/22, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 22330, izdala
UE Ljubljana. gnv-16525

Geršak Adriana, Grajska pot 12, Lesko-
vec pri Krškem, potni list, št. AA 476825,
izdala UE Krško. gnr-16404

Gogala Viljem, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, potni list, št. BA 703654, izdalo
MZZR Slovenije. gnn-16770

Gorinšek Stanislava, Jakšičeva 6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 66169, izdala UE
Ljubljana. gnh-16814

Grašič Danilo, Mariborska 13, Orehova
vas, potni list, št. BA 873405, izdala UE
Maribor. gnf-16816
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Grižančič Remigio, Mužčev trg 5, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 485117, iz-
dala UE Koper. gnf-16566

Gropajc Livijo, Hrvatini 155/A, Ankaran
- Ankarano, potni list, št. AA 32904.
gnd-16418

Hasanović Ibrahim, Velike Lašče 113, Ve-
like Lašče, potni list, št. AA 716211, izdala
UE Ljubljana, dne 11. 1. 1993. gnv-16400

Imperl Mateja, Hribernikova 12, Ljublja-
na, potni list, št. AA 92638, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-16643

Janžekovič Helena, Celovška cesta 147,
Ljubljana, potni list, št. AA 402424, izdala
UE Ljubljana. gnk-16486

Jarc Janez, Dvor 36, Polhov Gradec,
potni list, št. BA 88736, izdala UE Ljublja-
na. gns-16528

Jereb Simona, Borštnikov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 166696, izdala UE
Ljubljana. gnu-16876

Jukić Pero, Mencingerjeva ulica 1, Bre-
žice, potni list, št. AA 748876, izdala UE
Brežice. gnc-16744

Končina Božidar, Agrokombinatska 6/c,
Ljubljana, potni list, št. AA 310276, izdala
UE Ljubljana. gnx-16423

Koren Bernardka, Rožičeva 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 66081, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-16771

Korunovski Mitja, Bratovševa ploščad
24, Ljubljana, potni list, št. AA 973665,
izdala UE Ljubljana. gnr-16879

Kotnik Danijel, Prešernova 3, Žalec, po-
tni list, št. AA 752268, izdala UE Žalec.
gnj-16737

Kotnik Renato, Cesta proletarskih bri-
gad 65, Maribor, potni list, št. AA 433792,
izdala UE Maribor. gnb-16820

Kramžar Jože, Žorgova 26, Ljubljana,
potni list, št. AA 42063, izdala UE Ljubljana.
gni-16413

Krivic Zdenka, Gunceljska cesta 21, Lju-
bljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 1/2000. gnd-16618

Križnik Marko, Udarniška ulica 4, Štore,
potni list, št. BA 461049, izdala UE Celje.
gny-16872

Krotec Slavica, Srednje Gameljne 37/e,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 293402,
izdala UE Ljubljana. gnk-16840

Kuder Mateja, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 314510, izdala UE
Ljubljana. gnq-16655

Kušan Simona, Ob žici 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 376425, izdala UE Ljubljana.
gnp-16481

Laharnar Iztok, Hrušica 122, Hrušica,
potni list, št. BA 457709, izdala UE Jeseni-
ce. gnw-16849

Levart Alenka, Slamnikarska 8, Mengeš,
potni list, št. AA 939669, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnf-16591

Lisec Emil Karol, Cesta talcev 69, Kranj,
potni list, št. BA 677036, izdala UE Kranj.
gnj-16412

Lisec Gabrijela, Cesta talcev 69, Kranj,
potni list, št. BA 677030, izdala UE Kranj.
gnl-16410

Matelič Maja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, potni list, št. BA 711653, iz-
dala UE Nova Gorica. gnm-16559

Mervič Darjo, Ozeljan 32/B, Šempas,
potni list, št. AA 844123, izdala UE Nova
Gorica. gnw-16424

Mihelič Dragan, Gomila 10/b, Destrnik,
potni list, št. BA 121639, izdala UE Ptuj.
gns-16403

Milenković Dragan, Pucova 1, Celje, po-
tni list, št. BA 60517, izdala UE Celje.
gne-16542

Milošević Zlatko, Povšetova 104/c, Lju-
bljana, potni list, št. AA 769153, izdala UE
Ljubljana. gnl-16835

Novak Damijan, Visoko 43, Visoko, pot-
ni list, št. AA 344738, izdala UE Kranj.
gnl-16639

Novak Drago, Baznikova 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 117899, izdala UE Ljublja-
na. gnb-16895

Novak Tomaž, Hrušica 168, Hrušica, po-
tni list, št. AA 907116, izdala UE Jesenice.
gnw-16549

Novljan Jean, Bohinjčeva 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 479581, izdala UE Ljublja-
na. gnl-16810

Ogrizek Mirko, Legen 48, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potni list, št. AA 801523, iz-
dala UE Slovenj Gradec. gni-16563

Pavlič Lidija, Delavska 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 196612, izdala UE Ljubljana.
gnz-16746

Perič Tina, Vojkovo nabrežje 29/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 762036,
izdala UE Koper. gnw-16649

Pirc Emil, Merljaki 58/a, Renče, potni
list, št. BA 201545, izdala UE Nova Gorica.
gnn-16558

Plošinjak Mišo, Gubčeva 20, Zgornja Po-
lskava, potni list, št. BA 849395, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-16577

Plošinjak Slavica, Gubčeva ulica 20,
Zgornja Polskava, potni list, št. AA 939422,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-16576

Prašnikar Ivo, Dekani 89/a, Dekani, pot-
ni list, št. AA 85511, izdala UE Koper.
gnk-16561

Prašnikar Ivo, Dekani 89/a, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 115599, iz-
dala UE Koper. gnj-16562

Prijon Majda, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
513844, izdala UE Koper. gnv-16725

Račič Martin, Gabrsko 1, Trbovlje, potni
list, št. AA 73537, izdala UE Trbovlje.
gny-16397

Redek Irma, Kozakova 58, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 60307, izdala UE Ljubljana.
gnf-16716

Redek Zdenko, Kozakova 58, Ljubljana,
potni list, št. AA 60306, izdala UE Ljubljana.
gne-16717

Remškar Jože, Brezje 2, Čemšenik, po-
tni list, št. AA 353483, izdala UE Zagorje ob
Savi. gni-16738

Solce Miha, Ljubeljska 15, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 800272, izdala UE Ljubljana.
gno-16432

Sosolič Bojan, Biljana 35, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. AA 889709, izdala UE
Nova Gorica. gnz-16650

Stanovnik Jure, Virmaše 201, Škofja
Loka, potni list, št. BA 422736, izdala UE
Škofja Loka. gns-16678

Subašić Husein, Cesta revolucije 2/B,
Jesenice, potni list, št. BA 22101, izdala
UE Jesenice. gnb-16845

Šibilja Sebastian, Cesta na grad 5, Sev-
nica, potni list, št. BA 688876, izdala UE
Sevnica. gnr-16854

Šimunič Hedvika, Trubarjeva ulica 53/a,
Celje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 5/2000. gnq-16634

Štiglic Božo, Pivola 91, Hoče, potni list,
št. AA 136730, izdala UE Maribor.
gnv-16700

Šuntajs Bojan, Trg Franca Kozarja 14/A,
Hrastnik, potni list, št. AA 803519, izdala
UE Hrastnik. gnv-16425

Šverko Anton, Srebrničeva ulica 7, An-
karan - Ankarano, potni list, št. AA 509753,
izdala UE Koper. gnr-16729

Tavčar Jože, Zabreznica 37, Žirovnica,
potni list, št. BA 266562, izdala UE Jeseni-
ce. gnx-16548

Terdič Miha, Sp. Pirniče 25, Medvode,
potni list, št. BA 627018, izdala UE Ljublja-
na. gnh-16714

Tilinger Marjan, Sočerga 10, Gračišče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 66751,
izdala UE Koper. gnu-16426

Tomičič David, Kvedrova 14, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 911679, izda-
la UE Koper. gnx-16648

Trobec Tatjana, Tržaška cesta 239/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 311223, izdala
UE Ljubljana. gnx-16702

Urbančič Lovrenc, Brežna pot 11, Brez-
ovica pri Ljubljani, potni list, št. AA 981133,
izdala UE Ljubljana. gnm-16484

Velušček Romana, Kozana 16/a, Dob-
rovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 105693, izdala UE Nova Gorica.
gny-16647

Vidović Jovanka, Kocljeva 10, Vodice,
potni list, št. AA 320611, izdala UE Ljublja-
na. gnl-16710

Wertl Bojan, Maistrova 4, Maribor, potni
list, št. BA 740465, izdala UE Maribor.
gnz-16821

Zagorc Zlatko, Ragovska ulica 14, Novo
mesto, potni list, št. BA 919540, izdala UE
Novo mesto. gni-16813

Zavodnik Anton, Koritenska cesta 1,
Bled, potni list, št. AA 730477, izdala UE
Grosuplje. gnn-16583

Zemljič Janez, Žice 17, Sv.Ana v
Slov.goricah, potni list, št. AA 792962, iz-
dala UE Lenart. m-45

Osebne izkaznice

Andrejek Martin, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 204775.
gnc-16669

Beloglavec Danilo, Mencingerjeva 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 301980.
gnq-16830

Čokl Jure, Ul. Manice Komanove 13,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 66/1999. gno-16836

Ćoralić Husein, Hrast pri Jugorju 9, Su-
hor, osebno izkaznico, št. 256062.
gnz-16421

Djošan Staniša, Ižanska cesta 141, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 58996.
gng-16865

Filipčič Erika, Križ 202, Sežana, osebno
izkaznico, št. 242904. gny-16547

Fišer Estera, Prekmurska ulica 66, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 194836.
gnr-16754
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Frank Ana, Na griču 12, Izola - Isola,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 88/1999. gns-16428

Gregorčič Mojca, V dolini 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 2204. gnd-16518

Gričar Martina, Rečica ob Savinji 64,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
128164. gnx-16852

Grobelšek Ana, Nahtigalova 17, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 215891.
gnp-16581

Homar Miha, Maroltova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140993. gne-16767

Hrovat Ana, Podkoren 5/a, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 223910.
gnk-16536

Hrovatin Milivoj, Plavje 98, Škofije, ose-
bno izkaznico, št. 71580. gnt-16727

Januš Mario, Sladki vrh 8, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 17401. gnu-16726

Janžeković Igor, Kvedrova cesta 24, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 18962.
gnm-16709

Jazbec Maja, Titova 45, Jesenice, ose-
bno izkaznico, št. 228530. gnk-16736

Kajin Marko, Rezijanska ulica 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 37006.
gni-16638

Kaučič Aleš, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 270271. gnk-16886

Klinec Antonija, Ulica Nikole Tesle 12,
Krško, osebno izkaznico, št. 271975.
gnq-16630

Kočevar Mateja, Ločica ob Savinji 57,
Polzela, osebno izkaznico, št. 221007.
gnl-16535

Koletnik Roman, Vodnikova 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 302384.
gnu-16476

Korošec Franc Jožef, Maistrova 8/A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 128949.
gnc-16819

Koser Milan, Zlatoličje 78, Starše, oseb-
no izkaznico, št. 34537. gnc-16823

Kostić Dušan, Petrovičeva 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 153846.
gnx-16898

Kravos David, Kidričeva ulica 10, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 99049.
gnx-16723

Krdžalić Benjamin, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, osebno izkaznico, št. 105953.
gne-16817

Križnik Urška, Prapreče 7, Vransko, ose-
bno izkaznico, št. 18341. gnj-16537

Kusić Veroljub, Kolodvorska 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 87569. gnq-16855

Leben Marija, Cesta v Rožno dolino VI/6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 136123.
gnj-16762

Madžov Dejan, Klavčičeva 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 215171. gnt-16452

Maglica Denis, Lucan 2, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 290576.
gnw-16724

Mastnak Simon, Čroliška ulica 2, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 203939.
gnu-16751

Mazej Nives, Cesta V/2, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 8319. gnt-16527

Osredkar Igor, Vaše 30/b, Medvode,
osebno izkaznico, št. 17540. gno-16707

Pečarič Pavel, Pesnica 36/a, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 12622.
m-62

Pirjevec Marko, Ograje 15, Logatec,
osebno izkaznico, št. 27821. gny-16622

Pogorevc Robert, Ljubljanska 62, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 119361.
gnr-16629

Poropat Anton, Kersnikova 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 84956.
gnb-16720

Premužič Natalija, Visole 134, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 276075.
gnk-16661

Prošić Jasmina, Klemenova 124, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 267585.
gnv-16900

Radelj Marija, Sp. Brezovo 23, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 167969.
gnb-16520

Rajer Jože, Ul. Olge Mohorjeve 15, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 2285.
gng-16765

Rakuša Ferdinand, Hermanova 3, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 216318.
gns-16628

Rebolj Domen, Zgornje Pirniče 7, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 110902.
gno-16732

Ribarič Tomislav, Boračeva 40, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 262910.
gns-16728

Šilc Jožefa, Gorenji Lazi 4, Ribnica, ose-
bno izkaznico, št. 163052. gnr-16733

Šilec Alenka, Ptujska cesta 15, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 26711.
gnd-16868

Škrlec Josip, Cankarjeva 28, Maribor,
osebno izkaznico, št. 183432. gnx-16873

Šlogar Primož, Polzela 205/c, Polzela,
osebno izkaznico, št. 291971. gnu-16851

Šteiner Vlasta, Finžgarjeva 6, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 10325.
gns-16853

Trivič Ana, Sp. Dobrava 12, Kropa, ose-
bno izkaznico, št. 289551. gnf-16641

Valenčič Suzana, Kettejeva ulica 3, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 198676.
gnp-16756

Vidic  Hedviga,  Mlinska  cesta  23,
Bled,  osebno  izkaznico,  št.  255405.
gng-16565

Vižintin Tomaž, Ažmanova 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 264917. gne-16842

Vukašinović Marko, Zoisova ulica 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 280222.
gne-16867

Žakelj Irena, Stara Vrhnika 130, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 122774. gni-16888

Žitnik Vinko, Kersnikova 9, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 264431. gnx-16773

Žvab Štrekelj Vlasta, Vena Pilona 14, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
114380. gnj-16812

Vozniška dovoljenja

Alegro Jošt Tanja, Kajuhova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13649.
gny-16747

Anželj Lidija, Slavšina 32, Vitomarci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 38460,
izdala UE Ptuj. gno-16782

Artič Anton, Log 10, Rogatec, vozniško
dovoljenje, št. 5657. gnd-16568

Avbelj Peter, Dvor 44, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
678482, izdala UE Litija. gnd-16493

Bajuk Dejan, Posavskega ul. 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768281, reg. št. 176115, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-16621

Beloglavec Danilo, Mencingerjeva ulica
43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 815085, reg. št. 89661, izda-
la UE Ljubljana. gnt-16827

Benčevič Igor, Kvedrova 4, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 23678, izdala
UE Ptuj. gnn-16608

Benčič Neven, Pomjan 45, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 40553.
gng-16790

Boloux Jean Claude, Clamart, Clamart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1370138, reg. št. 233027. gnl-16760

Boršič Jožef, Vrbno 3, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 28, izdala
UE Šentjur pri Celju. gne-16546

Božič Denis, Smrjene 38, Škofljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 8858568,
reg. št. 171200, izdala UE Ljubljana.
gnj-16587

Bučan Marčeta Smilja, Ljubeljska ul. 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932087, reg. št. 90114, izdala UE
Ljubljana. gnr-16808

Cafuta Gregor, Trubarjeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1093286,
reg. št. 110338. m-49

Crnek Jana, Kogejeva ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929896, reg. št. 200125, izdala UE Ljub-
ljana. gng-16740

Čalovič Marjan, Goriška 63, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17183, iz-
dala UE Velenje. gnp-16556

Čampa Bojan, Aškerčeva 3, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12461,
izdala UE Velenje. gng-16419

Čebin Marko, Trg revolucije 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11571, izdala UE Trbovlje. gnj-16512

Čeh Franc, Spodnji Gašteraj 46, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AF-
BGH, reg. št. 1560. m-55

Čuk Emil, Polževa 12/č, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
123518, izdala UE Ajdovščina. gnh-16614

Ćenanović Laura, Žigonova ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
243803, reg. št. 186332, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-16651

Debelak Dejan, Zrkovska 82, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 95027, izdala UE Maribor. m-71

Demšar Ignac, Visoko 108, Visoko, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804995,
reg. št. 36525, izdala UE Kranj.
gnf-16766

Deželak Miran, Lopata 20/e, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
16668. gnp-16381

Dolinar Matjaž, Borštnikova ul. 82, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
109366, izdala UE Maribor. m-70

Dominko Ivan, Vezna ulica 5, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12015,
izdala UE Lendava. gnd-16543

Dremelj Srečko, Gogalova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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412146, reg. št. 3765, izdala UE Ljublja-
na. gnv-16575

Đokič Lidija, Maistrova 4, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15662, iz-
dala UE Brežice. gnf-16841

Faganel Igor, Miren 13/a, Miren, vozni-
ško dovoljenje. gnn-16612

Faganelj Dorina, Miren 13/a, Miren, vo-
zniško dovoljenje. gnk-16611

Fajdiga Damjan, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352457, reg. št. 207761, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-16837

Filipčič Erika, Križ 202, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16242,
izdala UE Sežana. gng-16515

Filipčič Matej, Nad vrbino 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, reg. št. 10675.
gnc-16494

Forštner Suzana, Ulica Marjana Jerina
13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45590. gnc-16569

Furlan Aleš, Podbreg 11, Podnanos, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1280232. gnm-16684

Furman Aleš, Čopova 25, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 42693.
gnb-16870

Gliha Vili, Spodnje Veterno 11, Križe,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4991.
gnz-16846

Gnidovec Jernej, Železniška 4, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785240, reg. št. 18541, izdala UE Domža-
le. gnk-16490

Golež Robert, Marno 45, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7075, izdala UE Hrastnik. gnk-16686

Golić Marko, Strahinj 121/A, Naklo, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 122422,
reg. št. 43115, izdala UE Kranj. gnx-16498

Gorenjak Miloš, Pod bregom 8, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7586, izdala UE Ruše. m-53

Goršek Jožef, Šaleška 16, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1395,
izdala UE Velenje. gnf-16541

Gregorič Marko, Zatišje 3, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9601, izdala UE Izola. gnk-16386

Gubanec Lucija, Grad 27, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1045484, reg. št. 45642, izdala UE
Kranj. gns-16503

Hladnik Veronika, Strane 8/c, Hruševje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2608.
gnw-16874

Hrovatin Milivoj, Plavje 9/b, Škofije, voz-
niško dovoljenje, št. 16410. gnb-16695

Hudournik Edvard, Hrastovec 54, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2639, izdala UE Velenje. gnh-16364

Ingolič Uroš, Metelkova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
109294. m-73

Intihar Peter, Horjul 54, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 814159, reg.
št. 75802, izdala UE Ljubljana. gnn-16833

Iskra Kristina, Podgraje 50, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
416328, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-16574

Jagarinec Jožica, Valvazorjeva 24, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
103781, izdala UE Maribor. m-60

Jančigaj Macarol Irma, Križ 249, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13194, izdala UE Sežana. gnw-16699

Janus Spahija, Zoisova 46, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1354946, reg. št. 51526, izdala UE Kranj.
gnm-16609

Janžekovič Helena, Celovška cesta 147,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 104359, reg. št. 29730, izdala UE
Novo mesto. gnj-16487

Janžeković Igor, Kvedrova cesta 24, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164022, reg. št. 92551, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-16708

Jelen Marjeta, Gorjansko 11, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17040,
izdala UE Sežana. gnj-16687

Jerman Jelek Marinka, Hrastje 52/H, Li-
mbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 74205. m-58

Jošt Ivana, Šalek 83, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17980, izda-
la UE Velenje. gnr-16429

Jug Andrejka, Cankarjeva ulica 1, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18526, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-16891

Jukić Pero, Mencingerjeva 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 12239. gnb-16745

Kajin Marko, Rezijanska ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814846, reg. št. 162308, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-16637

Kapun Neven, Cvetkova 19, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 30490.
gne-16692

Karbič Erik, Orehek 22, Prestranek, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10185, izdala UE Postojna. gnb-16495

Kastelic Janez, Velika Račna 47, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6057, izdala UE Grosuplje. gne-16892

Kastelic Nada, Velika Račna 47, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7952, izdala UE Grosuplje. gnd-16893

Kaučič Aleš, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368132, reg. št. 220069, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-16885

Keš Zdenka, Knežak 44, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
691402, reg. št. 8651, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnh-16539

Kežman Ivan, Mali Obrež 3, Dobova, vo-
zniško dovoljenje, kat. BF, št. 1897, izdala
UE Brežice. gnh-16589

Klančnik Jernej, Fala 45, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDFGH, reg. št.
7395, izdala UE Ruše. m-76

Kodran Gregor, Clevelandska ulica
21/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 584472, reg. št. 187155, izda-
la UE Ljubljana. gnd-16718

Koligar Alojz, Gor. Maharovec 2, Šentje-
rnej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33942, izdala UE Novo mesto. gnq-16605

Konc Klemen, Golnik 55, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. AB, št. SB 8079, reg.
št. 314 - inštruktorsko dovoljenje.
gnd-16793

Koncut Helena, Kneza Koclja ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687954, reg. št. 178808, izdala UE
Ljubljana. gnh-16889

Kopinšek Janez, Pletovarje 2, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6243, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-16420

Koren Nedjan, Šmarje 126, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 8358, iz-
dala UE Koper. gni-16688

Koritnik Janez, Polje pri Vodicah 13, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928032, reg. št. 94431, izdala UE Ljublja-
na. gnx-16523

Kos Karmen, Hruševec 50, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31664.
gne-16517

Košir Matevž, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191721, reg. št. 165638, izdala UE
Ljubljana. gnh-16564

Kovačič Andrej, Gorenja vas 19, Kanal,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-16530

Kovačič Tanja, Šustarjeva 3, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9746, izdala UE Trbovlje. gni-16388

Krajnc Matjaž, Naselje heroja Maroka 2,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1031046, reg. št. 10357. gno-16532

Kreča Stanislav, Gregorčičeva 8, Dom-
žale, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 3/2000. gnf-16491

Krivonog Katja, Dravska ulica 3, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8907, izdala UE Ruše. m-46

Krotec Slavica, Srednje Gameljne 37/e,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 514688, reg. št. 188279, izda-
la UE Ljubljana. gnl-16839

Kukovec Anton, Sp. Jakobski dol 78,
Jakobski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH. m-61

Kuster Simon, Dragarjeva 5, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397485, reg. št. 26860, izdala UE Domža-
le. gng-16815

Lazar Štefanija, Strmolska ulica 3, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3385, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-16665

Laznik Tomaž, Naselje A. Kaple 8/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6636, izdala UE Hrastnik. gnq-16780

Levart Alenka, Slamnikarska 8, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263818, reg. št. 33497, izdala UE Dom-
žale. gng-16590

Leventić Damir, Gradišče 18/a, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14014, izdala UE Vrhnika. gnr-16654

Levičnik Milan, Podlipoglav 15, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1001784, reg. št. 149629,
izdala UE Ljubljana. gnw-16624

Limanoska Gordana, Kolodvorska cesta
2/a, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 814198, reg. št. 178770, izda-
la UE Ljubljana. gnh-16864

Lorenčič Damir, Vosek 6/c, Pernica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 96832,
izdala UE Maribor. m-69

Lorger Silvo, Pucova 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 12898.
gng-16540

Lukič Nikola, Elektrarniška 20, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13577. gno-16407
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Magaš Samo, Log 3, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6837, izdala UE
Hrastnik. gnm-16784

Maglica Denis, Lucan 2, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
11759, izdala UE Piran. gnr-16679

Majcen Simona, Brilejeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341918, reg. št. 230300, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-16550

Malešič Tomaž, Černetova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192793, reg. št. 179163, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-16768

Maršič Ivo, Razgledna pot 9, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14070. gnp-16681

Mathaus Boštjan, Zg. Velka 92, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11037, izdala UE Pesnica. m-59

Matjašič Milan, Juršinci 32, Juršinci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36801, iz-
dala UE Ptuj. gnb-16570

Mavrin Božidar, Babinci 30, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 10807,
izdala UE Ljutomer. gns-16603

Mazej Nives, Cesta V/2, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 24916, izdala
UE Velenje. gnu-16526

Medvešek Ervin, Dom in vrt 25, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4708,
izdala UE Trbovlje. gnf-16791

Mehle Matjaž, Čušperk 4/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11813,
izdala UE Grosuplje. gnh-16664

Mehtig Tomaž, Šempeter 35, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 24969, izdala UE Žalec.
gno-16757

Mihelič Ivan, Kardeljev trg 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4525,
izdala UE Velenje. gnx-16848

Milič Zlatan, Kidričeva 26, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 24314, izdala UE Koper. gny-16372

Mlinar Miran, Rečice ob Savinji 6, Reči-
ca ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 7961, izdala UE Mozirje.
gnr-16579

Mucić Vedran Vedi, Jakopičeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1367895, reg. št. 140806, izdala UE
Ljubljana. gnp-16585

Munih Anton, Vinka Mohoriča 7, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533031, reg. št. 3257, izdala UE Idrija.
gnu-16551

Murko Franc, Meškova 9, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3721, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-16613

Nadoh Danica, Ulica Istrskega odreda
31, Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6246, izdala UE Sežana. gns-16703

Nerad Sonja, Vrbanska 29, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 74704,
izdala UE Maribor. m-66

Obrovnik Franjo, Planina 24, Zreče, vo-
zniško dovoljenje, št. 11411. gnp-16656

Oven Dejan, Žeje 18, Ljubljana, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 1/2000. gnl-16560

Pajenk Slavica, Toneta Melive 2, Slove-
nske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4422. gnh-16739

Perić Željko, Fazanska ul. 8, Lucija, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 40142, izdala UE Piran.
gnk-16390

Petak Renato, Panonska 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
104193. m-72

Peternel Tomaž, Dovje 118, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 1175305.
gny-16697

Pinter Danilo, Laporje 22, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH. gnr-16604

Pirih Boštjan, Stopnik 29/A, Cerkno, vo-
zniško dovoljenje, št. S 001032647, izdala
UE Tolmin. gnw-16374

Pirš Stanislav, Golice 5, Laze v Tuhinju,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
7266, izdala UE Kamnik. gnj-16437

Pleško Marija, Tržaška cesta 420, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 324128, reg. št. 34296, izdala
UE Ljubljana. gnr-16529

Podhostnik Srečko, Mladinska 28, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 109113, izdala UE
Maribor. m-68

Pogorelčnik Bojan, Borštnikova 62, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 327, izdala UE Maribor. m-67

Poljanšek Matevž, Loke 3/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18871,
izdala UE Kamnik. gnt-16427

Potočnik Janez, Dvorje 22, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1146452, reg. št. 47731,
izdala UE Kranj. gnc-16369

Puš Zvone, Devce 26, Dobrova, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1193338,
reg. št. 132151, izdala UE Ljubljana.
gnq-16805

Qekiqi Skender, Žagarjeva 1, Tolmin, vo-
zniško dovoljenje, št. S 000366912, izdala
UE Tolmin. gnx-16373

Raduha Ivan, Spodnja Velka 3, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3234, izdala UE Pesnica. m-44

Rakuša Ferdinand, Hermankova 3, Ma-
ribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. 5454, izdala UE Maribor. m-47

Ramovž Andrej, Danile Kumarjeve ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 444557, reg. št. 191059, izdala UE
Ljubljana. gni-16838

Ranđelović Aleš, Za vasjo 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
83482, izdala UE Maribor. m-64

Rasperger Štefanija, Oplotniška 17, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 839. gnp-16406

Ratajc Renata, Grobelno 153, Grobe-
lno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5177, izdala UE Šentjur pri Celju.
gns-16753

Rauš Lešnik Romana, Tovarniška 16,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 7109. gnj-16787

Rauter Edi, Trubarjeva 3, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1337492,
reg. št. 11860. gne-16742

Ravbar Boris, Masljeva 13, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944597,
reg. št. 29874, izdala UE Domžale.
gnz-16896

Rebolj Domen, Zgornje Pirniče 7, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.

S 1368612, reg. št. 206114, izdala UE
Ljubljana. gnp-16731

Repina Gregor, Dvor 6, Šmartno pri Liti-
ji, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1246036, izdala UE Litija. gnh-16764

Repinc Nevenka, Cegelnica 6, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230818, reg. št. 37331, izdala UE Kranj.
gni-16538

Rezar Franc, Rakičan, Štefana Kovača
25, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 13875, izdala UE Murska Sobota.
gnb-16370

Režek Marija, Cankarjeva 17, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
0172718, reg. št. 1117, izdala UE Metlika.
gno-16507

Ribarič Tomislav, Boračeva 40, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12315, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-16689

Ribarič Zdenka, Boračeva 40, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6005,
izdala UE Gornja Radgona. gng-16690

Ristić Luka, Prežihova ul. 18, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6774, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-16383

Robnik Ana, Žaucerjeva ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044471, reg. št. 202724, izdala UE Ljub-
ljana. gno-16582

Rojc Irma, Zabiče 55, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
959098, reg. št. 6529, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnb-16620

Rojnik Anica, Gomilsko 60, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
453947, izdala UE Žalec. gnm-16409

Rudolf Ciril, Triglavska 6/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1336058, reg. št. 18233, izdala UE Dom-
žale. gnb-16670

Rudolf Gregor, Vilharjeva 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967778, izdala UE Logatec. gnl-16860

Rutar Srečko, Partizanska ulica 8, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 945194, reg. št. 1873, izdala UE
Domžale. gno-16657

Salobir Slavka, Sarsko 5/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 927380, reg.
št. 135833, izdala UE Ljubljana.
gnq-16755

Satler Rok, Kovača vas 63, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22684. gni-16788

Sedonja Karmen, Ul. ob kanalu 12, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
27036, izdala UE Murska Sobota.
gnz-16371

Semijalac Barbara, Ograje 64, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310727, reg. št. 7219, izdala UE Loga-
tec. gni-16588

Setničar Miha, Črni vrh 23, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291971, reg. št. 11565, izdala UE Idrija.
gnq-16555

Slatnar Gregor, Zvirče 42, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7196,
izdala UE Tržič. gnk-16861

Sluga Jure, Žale 4, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 18621, izdala UE
Kamnik. gnf-16416



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 6-7 / 28. 1. 2000 / Stran 501

Sotlar Štrancar Velibor, Vrtača 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929695, reg. št. 93803, izdala UE Ljublja-
na. gnn-16658

Srebrnič Cvetko, Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
B, izdala UE Nova Gorica. gnt-16777

Sternen Vitomir, Gasilska ulica 10, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 131, iz-
dala UE Kranj - inštruktorsko. gnz-16571

Stipanič Boris, Gradac 74, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1236304, reg. št. 4940, izdala UE Metlika.
gnp-16606

Strgar Domen, Partizanska 15, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13631. gnr-16379

Strnad Tina, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850775, reg. št. 160264, izdala UE Ljub-
ljana. gno-16882

Šegula Franc, Dornava 11/A, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
77, izdala UE Ptuj. gnh-16514

Šemlak Franjo, Kokarje 36, Mozirje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
282324, reg. št. 124, izdala UE Mozirje.
gnb-16545

Šimič Marjan, Ravne 16, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5673, izdala
UE Tržič. gnj-16387

Širovnik Viktor, Senožeti 45/d, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 584746, reg. št. 34210, izdala
UE Ljubljana. gnc-16619

Škerget Justina, Spodnja Senarska 12,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 3026, izdala UE Lenart.
m-51

Škorjanc Alojz, Partizanska cesta 20, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1408, izdala UE Hrastnik.
gno-16607

Škrlep Robi, Cesta v Podboršt 14/a,
Ljubljana-Črnuče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 228179, reg. št. 185683, izda-
la UE Ljubljana. gnn-16858

Šober Gregor, Purgarjeva ulica 1, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1119758, reg. št. 9424, izdala UE Tržič.
gni-16663

Štefančič Jana, Bratov Hvalič 42, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnt-16602

Štorman Igor, Šempeter 148, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 197418, izdala UE Žalec.
gnv-16850

Šuštar Robert, Izlake 19, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31056690. gns-16478

Tinta Maja, Vojkova ulica 18, Anhovo,
vozniško dovoljenje. gnx-16698

Tomšič Maja, Levstikova ulica 15, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26448, izdano na ime Writzl Maja.
gnm-16809

Tonejc Janez, Prihodi 21, Jesenice, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1176053, reg. št. 13122. gnd-16368

Tovornik Zvone, Povčeno 2, Rimske To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
964359, izdala UE Laško. gnk-16694

Trček Valter, Platiševa 2, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 17029, reg. št.
8834, izdala UE Idrija. gno-16557

Trivič Ana, Sp. Dobrava 12, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27217.
gng-16640

Trošt Marica, Kosovelova 25, Vipava, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 1236056.
gno-16682

Udovič Marjanca, Repče 37, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
834897, reg. št. 7732, izdala UE Trebnje.
gnz-16871

Unger Alojzija, Zg. Velka 111, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8969,
izdala UE Pesnica. m-52

Urbančič Lovrenc, Brežna pot 11, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 969524, reg. št. 173022, izda-
la UE Ljubljana. gnp-16485

Urbanec Mojca, Zg. Bela 30, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167358, reg. št. 41023, izdala UE Kranj.
gnc-16794

Ušaj Roman, Vipolže 30, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje. gnv-16375

Veldin Boris, Slivna 2, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 960613, izdala
UE Litija. gni-16763

Vičič Jernej, Ukmarjeva 22, Lucija, Por-
torož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10404, izdala UE Piran.
gng-16615

Vidović Jovanka, Kocljeva ulica 10, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888155, reg. št. 198911, izdala UE Ljub-
ljana. gne-16667

Virant Majda, Hmeljarska ulica 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
80160, izdala UE Žalec. gnn-16533

Vodičar Aleš, Šmartinska cesta 254, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103472, reg. št. 212826, izdala UE Ljub-
ljana. gne-16671

Vodopivec Gracijan, Sp. Škofije 124,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
12247, izdala UE Koper. gnl-16785

Vodovnik Janez, Žlabor 22, Nazarje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5490, iz-
dala UE Mozirje. gnt-16752

Vogrinec Lidija, Gerečja vas 70, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26352,
izdala UE Ptuj. gnq-16680

Vozlič Martin, Šmartno v Rožni dolini 13,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEFGH, reg. št. 4396.
gnv-16875

Vrbnjak Edvin, Hajdrihova ulica 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 888687, reg. št. 63632, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-16554

Vukašinović Marko, Zoisova ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1056190, reg. št. 37643, izdala UE Kranj -
duplikat. gnf-16866

Vutić  Spasoje,  Prisoje 9/A,  Koper -
Capodistria,  vozniško  dovoljenje,  kat.
AB, reg. št. 15677, izdala UE Koper.
gne-16367

Zadravec Boštjan, Ul. Milana Platovška
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 86334. m-65

Zgonc Mojca, Hrastova 20, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319782, reg. št. 188124, izdala UE Dom-
žale. gns-16803

Zule Gašper, Petrovičeva ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

929897, reg. št. 200126, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-16623

Zupan Matevž, Povlje 6, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1155297,
reg. št. 42259, izdala UE Kranj. gnl-16610

Žibert Tomaž, Ul. Viktorja Svetine 15,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00795263. gnc-16519

Žiger Nataša, Derčeva ulica 39, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044349, reg. št. 129585, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-16625

Žuran Jožefa, Potokarjeva ulica 9, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 50836. m-54

Žvokelj Janez, Ločnikarjeva ulica 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097326, reg. št. 49313, izdala UE Ljub-
ljana. gno-16482

Zavarovalne police

Berginc Andrej, Jenkova 16, Postojna,
zavarovalno polico, št. 0580666.
gns-16778

Ivančić Antun, Ulica 5. prekomorske bri-
gade 9, Ptuj, zavarovalno polico, št. 2865 -
obrazec PV - 2, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. Koper. gnn-16408

Janžekovič Helena, Celovška cesta 147,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AVO
654131, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-16635

Osojnik Aleksander, Gradiška 90, Lena-
rt v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
229174, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gns-16378

Peroša Armand, Sv. Peter 40, Sečovlje -
Sicciole, zavarovalno polico, št. 767584.
gni-16513

Podkrajšek Bojan, Levstikova ulica 3, Pi-
ran - Pirano, zavarovalno polico, št.
0725479, izdala zavarovalnica Adriatic.
gns-16878

Pogorevc Ivan, Vrhloga 3, Slovenska Bi-
strica, zavarovalno polico, št. 271315, iz-
dala zavarovalnica Slovenica, d.d., filiala Ma-
ribor. gnu-16376

Poldrugovac Maksimiljan, Resslova 7,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
AO 0750963, izdala zavarovalnica Adiratic.
gnw-16599

Robinig Polonca, Tacenska cesta
115/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
277650, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-16730

Savić Vesna, Šmartinska cesta 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 2536410, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gne-16492

Šabani Sami, Gregorinova 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 651422.
gnc-16394

Škrlep Robi, Cesta v Podboršt 14/a,
Ljubljana-Črnuče, zavarovalno polico, št.
579333, izdala zavarovalnica Tilia.
gnm-16859

Štimac Anton, Ul. bratov Učakar 12, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 253589, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gny-16497

Verdnik Milan, Sevec 5, Zgornja Ložni-
ca, zavarovalno polico, št. AO 283530, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnq-16705



Stran 502 / Št. 6-7 / 28. 1. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Zvab Peter, Tomaj 90/A, Dutovlje, zava-
rovalno polico, št. 0653065. gnt-16377

Spričevala

Adamič  Stanko,  Oskoršnica  10,  Se-
mič, spričevalo Vajeniške šole za gradbe-
no stroko, št. 87, izdano leta 1967.
gnu-16501

Andrejaš Robert, Vihre 6, Leskovec pri
Krškem, spričevalo. gnv-16750

Bagari Andreja, Filovci 155, Bogojina,
indeks, št. 61145652, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-41

Bajde Darja, Godič 15/a, Stahovica, sp-
ričevalo osnovne šole. gnz-16396

Ban Hudohmet Tina, Ulica Manice Ko-
manove 15, Ljubljana, zaključne izpite 4.
letnika Srednje agroživilske šole, smer ag-
roživilski tehnik, izdani na ime Ban Tina.
gnw-16899

Bekčič Danijel, Goriška 7, Celje, diplo-
mo Srednje zdravstvene šole Celje, smer
zdravstveni tehnik, št. 83/997, izdana leta
1985. gnt-16402

Bodlaj Boris, Zakal 1, Stahovica, spriče-
valo osnovne šole. gnz-16496

Bolčina Uroš, Vas 17, Vrhnika, spričeva-
lo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1999. gnd-16743

Bratuša Alenka, Ivanjkovci 76, Ivanjkov-
ci, zaključno spričevalo , št. 48 Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta
1992. gnj-16712

Bratuž Valentina, Čepovan 133/A, Če-
povan, indeks, št. 11960780, izdala Viso-
ka šola za zdravstvo v Ljubljani. gnq-16480

Breznik Lea, Meža 154/a, Dravograd,
indeks, št. 61160503, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-40

Brodar Polona, Podvasca 13, Tržič, dip-
lomo št. I-N/383, izdala SŠPRNMU Kranj
dne 23. 8. 1988. gnf-16516

Brzin Gregor, Rjava cesta 31, Ljubljana,
indeks, št. 34155161, izdala Biotehniška
fakulteta. gnx-16573

Crnalić Elvir, Brilejeva ulica 20, Ljublja-
na, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Drav-
lje. gng-16715

Cvikl Potočnik Polona, Levec 4/b, Pet-
rovče, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnzije
Celje, izdano leta 1993 in 1994.
gns-16382

Debeljak France, Plosovo 1, Velika
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1980. gnk-16761

Doljak Bojan, Grgar 4, Grgar, indeks, št.
31010260, izdala Fakulteta za farmacijo
leto izdaje 1998. gnr-16479

Erce Jože, Vodiška cesta 4, Vodice, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje elektrotehniške
šole, izdano leta 1991. gnm-16534

Fabijan Ivka, Sela pri Dol. Toplicah 86,
Dolenjske Toplice, zaključno spričevalo Šo-
lskega centra za gostinstvo v Novem mestu,
izdano v šolskem letu 1980/81.
gnw-16499

Galez Maja, Slovenska cesta 47, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnw-16524

Golič Jana, Latkova vas 264, Prebold,
spričevalo STŠ Celje, izdano leta 1992.
gnl-16685

Goršič Jože, Ponova vas 28, Grosuplje,
diplomo Centra strokovnih šol, avtošole Je-
žica. gnk-16636

Gosak Martin, Engelsova 6, Piran - Pira-
no, spričevalo o zaključnem izpitu Gostin-
ske šole v Celju, št. 352, izdano leta 1981.
gnz-16596

Govše Franc, Smrekarjeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo o strokovni usposobljeno-
sti zaprodajalca, izdano leta 1995.
gnp-16531

Grundner Vlasta, Goriška 65, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije
Ljubljana, izdano leta 1972. gnu-16601

Guntner Lovro, Zidanškova 13, Slovenj
Gradec, spričevalo o opravljeni maturi, iz-
dano leta 1993. gnz-16696

Hlebec Božidar, Lačaves 13, Kog, za-
ključno spričevalo. gnr-16704

Karlovčec Mijo, Rašiška ulica 10, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil Ljubljana Ježica, iz-
dano leta 1974. gnr-16804

Kavčič Peter, CKS 16, Litija, spričevalo
o zaključnem izpitu, poklic finomehanik, iz-
dal Tehnični srednješolski center Nova Go-
rica, izdano leta 1998. gnt-16477

Kirbus Sandra, Sv. Duh 66, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo, izdano leta 1998.
gns-16653

Klješčnik Tina, Ljubljanska cesta 116,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje usnjarske šole v Domžalah, izdano
leta 1992, izdano na ime Obštetar Tina.
gnv-16775

Konjević Sabina, Švabičeva 7, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano
leta 1997. gnu-16826

Korenc Pavel, Herinja vas 32, Otočec,
spričevalo OŠ, izdano leta 1980.
gnb-16795

Kovač Jožica, Potok 54, Straža, spriče-
valo 2. letnika Poklicne frizerske šole, izda-
no leta 1981/82, izdano na ime Kumelj
Jožica. gnk-16511

Krajnc Jože, II prekomorske brigade
16/A, Koper - Capodistria, maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Celje, izdano leta 1972.
gnu-16676

Kutoš Matejka, Dolga ulica 27, Černelo-
vci, Murska Sobota, indeks, št. 61134294,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-42

Lah Tanja, Travniška ulica 27, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
STŠ Celje, smer kemijski tehnik, izdano leta
1995, izdano na ime Strnad Tanja.
gnc-16869

Lenarčič Drago, Kamnik pod Krimom
37, Preserje, spričevalo 8. razreda osnov-
ne šole za odrasle, izdala Delavska univerza
Boris Kidrič, izdano leta 1970/71.
gnq-16434

Lenarčič Drago, Kamnik pod Krimom
37, Preserje, spričevalo o končani OŠ Ja-
neza Mraka Vrhnika, izdano leta 1968.
gnn-16433

Leposavič Andrej, Trubarjeva 7, Ptuj, sp-
ričevalo 4. letnika srednje šole v Mariboru,
izdano leta 1991. gnl-16389

Levančič Darko, Trnovica 8, Šentvid pri
Stični, spričevalo potrdilo o opravljenem iz-

pitu za voznika viličarja, izdala Srednja šola
Litostroj. gnh-16668

Mačikič Milomir, Cesta v Gorice 129/a,
Ljubljana, spričevalo 5. razreda OŠ Bičev-
je. gne-16617

Majcanič Maksimiljan, Ledavsko naselje
14, Murska Sobota, spričevalo o zaključ-
nem izpitu, izdano leta 1981. gnn-16683

Malovrh Maja, Brilejeva 9, Ljubljana, in-
deks, št. 42239998, izdala Akademija za
likovno umetnost leto izdaje 1997.
gnt-16652

Mandić Zdravko, Mlake 32/E, Zagreb,
spričevalo o zaključnem izpitu Avto šole na
Ježici, izdano leta 1988. gnk-16411

Menhard Irena, Ciringa 11, Zgornja Ku-
ngota, indeks, Srednje kmetijske šole v Ma-
riboru. m-56

Nedoh Tancer Lada, Obala 125, Porto-
rož - Portorose, diplomo, izdana leta 1988
v Kopru. gne-16792

Ođaković Mehmed, Loka 13, Črni Kal,
spričevalo o končanem tečaju gostinske
šole v Ljubljani. gnq-16380

Oreo Mojca, Stari grad 26, Krško, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije in srednje eko-
nomske šole Brežice, program trgovec.
gne-16592

Panjan Primož, Kranjska cesta 8, Šen-
čur, spričevalo 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje gradbene šole Kranj, izdano
leta 1996 in 1997. gnx-16598

Pestotnik Ciril, Videm 10/a, Dol pri Lju-
bljani, zaključno spričevalo Avtomehanske
šole v Šentvidu, izdano leta 1960.
gnv-16825

Petrovič Sonja, Podvinci 124/a, Ptuj, di-
plomo št. 18/85, izdana 29. 8. 1985, pro-
gram trgovinska dejavnost - komercialni te-
hnik, izdana na ime Mlakar Sonja.
gnn-16508

Pirjevec Primož, Triglavska ulica 36, Lju-
bljana, indeks, št. 10432, izdala Fakulteta
za družbene vede v Ljubljani. gnj-16862

Planec Danijel, Nova vas 118, Ptuj, dip-
lomo srednje šole, smer prodajalec, št.
76/91, izdana 26. 6. 1991. gnl-16510

Plemenitaš Mojca, Šolska ulica, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole,
izdano leta 1999. m-48

Polak Tomaž, Šmartno ob Paki 123,
Šmartno ob Paki, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu,
izdano leta 1994/95, 1995/96, 1996/97.
gnj-16662

Pušnar Jožefa, Gabrovčec 15, Krka, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Šole za proda-
jalce v Ljubljani, izdano leta 1972, izdano
na ime Bragar Jožefa. gnp-16831

Radelj Darko, Strniševa cesta 14, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Elektrtehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnw-16774

Radman Saša, Kapelska cesta 37, Ra-
denci, zaključno spričevalo, smer ekonom-
ski tehnik, izdano v šolskem letu 1990/91.
gne-16417

Rakuša Alojz, Plitvica 25/b, Apače, za-
ključno spričevalo, izdano leta 1972.
gnm-16384

Rober Jaka, Tominškova 68, Ljubljana,
obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, po-
klic avtomehanik, izdano leta 2000.
gng-16544
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Rubin Borut, Borštnikova 104, Maribor,
spričevalo o opravljenem izpitu za viličarja,
št. 653/94, izdano 8. 11. 1994 v Maribo-
ru. m-50

Skubic Mirko, Pokopališka ulica 42, Lju-
bljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Le-
vca. gns-16807

Slemenšek Julijan, Goriška 4, Velenje,
indeks, št. 9980720, izdala fakulteta za po-
morstvo in promet. gnv-16800

Soldevilla Leda, Obala 126, Portorož -
Portorose, spričevalo 2. letnika Srednje gra-
dbene in ekonomske šole. gny-16797

Starc Danica, Obala 95, Portorož - Por-
torose, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje gostinske šole, izdano leta 1968, 1969
in 1970, izdano na ime Velikonja Danica.
gny-16897

Stepanjan Sara, Zlato polje 3/E, Kranj,
spričevalo o končani šoli. gnp-16781

Stokič Ingrid, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Sre-
dnje zdravstvene šole Nova Gorica, smer
zdravstveni tehnik. gnt-16502

Stres Helena, Kidričeva 40, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega ce-
ntra za blago in promet - šola za prodajalce
v Novi Gorici, izdano leta 1977. gnf-16691

Šauperl Olga, Stara Gora 1, Šentilj v
Slov.goricah, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ Rudolf Maister, izdano leta 1976. m-39

Šavija Nebojša, Sarajevo, BIH, indeks,
št. 61960019, izdala Fakulteta za podiplo-
mski humanistični študij, Ljubljana.
gnf-16666

Šijerkić Mehmed, Petrovičeva 3, Ljub-
ljana, diplomo Poklicne šole Ivana Kavčiča,
poklic zidar, izdana leta 1977. gnu-16776

Škedelj Darko, Razdrto 13, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu. gnk-16711

Škrube Klavdija, Lenartova 9, Mežica,
indeks Srednje šole tehniško naravoslovne
in pedagoške usmeritve Ravne na Koro-
škem, poklic strugar, šolska leta 1986 do
1988. gnb-16595

Šmalc Aleš, Jakčeva 38, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto.
gnv-16500

Štrasberger Marko, Zloganje 35, Škoc-
jan, spričevalo OŠ, izdano leta 1996.
gne-16392

Teraš Dagmar, Bresterniška 28, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika II gimnazije v Mari-
boru, izdano leta 1998. m-63

Tuksar Mladen, Kidričeva7, Lendava -
Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dano na ime Tuksar Miroslav, Krićovec 43,
Vrašitinec - Hrvaška. gnw-16799

Uranič Matej, Ul. bratov Babnik 22, Lju-
bljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1990 in 1991.
gnr-16758

Vidic Jana, Strahinj 90, Naklo, spričeva-
lo osnovne šole. gnd-16393

Zadravec Danijel, Oljčna pot 10, Koper -
Capodistria, spričevalo 5. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole, smer pod-
jetniško poslovanje - poslovni tehnik.
gng-16594

Zmrzlikar Marko, Hrastje 232, Kranj, sp-
ričevalo Centra strokovnih šol, avtošole Je-
žica, izdano leta 1976. gnm-16734

Zupan Branko, Pivola 61, Hoče, zaključ-
no spričevalo Srednje kmetijske šole Mari-
bor, izdano leta 1999. m-43

Zupanc Anton, Forme 4, Žabnica, spri-
čevalo od 1 do 8. razreda OŠ Frana Albreh-
ta v Kamniku. gnx-16673

Zupanc Anton, Forme 4, Žabnica, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika in zaključni izpit
Srednje strojne šole v Ljubljani.
gnb-16674

Zupanc Anton, Forme 4, Žabnica, diplo-
mo Fakultete za strojništvo, izdana leta
1978. gny-16672

Žalec Franc, Zilje 27, Vinica, spričevalo
o končani šoli za poklicne voznike motornih
vozil. gnq-16505

Ostali preklici

Butara Miha s. p., Zobčeva ulica 5, Novo
mesto, kopijo licence, št.
007581/9318-ZR48/1998, izdana 16. 9.
1998, nanaša se na vozilo VW Caddy z reg.
št. NM U1 806. gnw-16824

Delak Damjan, Kobetova ulica 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-16627

Demšar Polona, Ulica pri velikih vratih 8,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnp-16506

Di Davide David, Ivana Rozmana 7, Se-
žana, delovno knjižico, izdano na ime Praš-
nikar David. gnt-16677

Dominco Tina, Ulica bratov Babnik 47,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8914. gnu-16401

Dravinec Aleksander, Krožna c. 46, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnv-16600

Golobič Franc, Sobenja vas 14, Krška
vas, delovno knjižico, izdana v Brežicah.
gnd-16593

Gumze Pavel, Zg. Jakobski dol 25, Ja-
kobski Dol, delovno knjižico. m-75

HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, Medvo-
de, kopije licenc št. 293/16 za vozili z
reg. oznako LJ-M5-21L in LJ-M5-22L, iz-
dala Gospodarska zbornica Slovenije.
gnw-16749

Hočevar Anja, Keršičeva 22/a, Trbovlje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1003.
gno-16857

Hren Gvido, V Brezov log 2, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 19314839,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnk-16811

Jalovec Ajda, Kovorska c. 19, Tržič, av-
tobusno vozovnico. gnu-16801

Japelj Boštjan, Marjana Kozine 13, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
17942. gnm-16584

Jelen Franc, Partizanska 28, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 5853,
ser. št. 830282. m-57

Jurak Aleš, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gny-16522

Kaučič Aleš, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31980088, izdala
Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnj-16887

Kestnar Peter, Ljubeljska ulica 17, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12992. gni-16863

Knez Igor, Stan 2, Mirna Peč, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1058532. gnh-16789

Koberl Ulrike, Pod gozdom 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12388.
gnc-16644

Korošec Drago, Podgorje 48/a, Podgo-
rje pri Slovenj Gradcu, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1001987. gng-16890

Kovačič Stojkovič Suzana, Cesta na Ma-
rkovec 5, Koper - Capodistria, delovno knji-
žico. gnz-16796

Kuković Maja, Kamnogoriška 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18103, izdal LPP. gnu-16701

Kunst Cindrič Zlatka, Babno Polje 66,
Stari trg pri Ložu, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1076784,
izdano 12. 3. 1999. gnu-16626

Kuret Aldo, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
preklic spričevala o zaključnem izpitu, obja-
vljen v Ur. l. RS, št. 5/2000. gnf-16616

Lajič Karmela, Cesta M. Tita 69, Jeseni-
ce, delovno knjižico. gnd-16693

Lazarevič Marja, Česnikova 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13967.
gnq-16880

Leburić Mirela, Celovška cesta 179, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21069. gni-16713

Legiša Jaka, Viška 46, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13403. gni-16488

Lemut Damijan, Gradišče 31/a, Ajdov-
ščina, original licenco za opravljanje prevo-
zov št. 5950/6430-LM 11/1998, izdala
OZS dne 21. 1. 1998. gnb-16395

Lindič Primož, Kunaverjeva 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13284.
gnm-16884

Meško Damjan, Majndl 17, Velika Nede-
lja, študentsko izkaznico. gnp-16706

Miholič Melita, Dobrovnik 85, Dobrov-
nik - Dobronak, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 36604, izdal LPP. gnx-16748

Močilnikar Špela, Rojčeva 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11865.
gnp-16881

Mravlje Boštjan, Bizoviška cesta 45, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnb-16645

NIKO TRANSPORT d.o.o., Perovo 26,
Kamnik, licenco št. 934/29, izdala GZS
dne 9. 2. 1998 za vozili Scania vabis R
143 MAL z reg. št. LJ NT-02 in Volkswa-
gen 70 XOA z reg. št. LJ NT-21.
gny-16847

Ocvirk Urška, Ul. Slavka Gruma 88,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
71980027, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnc-16844

Orel Janez, Mengeška cesta 66, Trzin,
delovno knjižico. gnx-16798

Pišek Peter, Lopata n.h., Celje, overje-
no kopijo licence št. 4518/4859-LM13/97
za vozilo z reg. oznako CE 51-84M, izdana
13. 12. 1997. gnp-16856

Plešej Borut, Preglov trg 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6124.
gnn-16483

Pretnar Rok, Šentjane 17, Portorož - Po-
rtorose, pomorsko knjižico, št. 000924.
gnr-16779

Pušnar Jožefa, Gabrovčec 15, Krka, iz-
kaz, izdal Birotehnični in stenodaktilografski
izobraževalni center, izdan leta 1976.
gno-16832

Radelj Darko, Strniševa cesta 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gny-16772
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Rajter Borut, Drvanja 39, Benedikt, de-
lovno knjižico, reg. št. 14630, ser. št.
425464, izdala UE Lenart. m-74

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, prekli-
cuje službeno izkaznico pooblaščene urad-
ne osebe na ime: Nečimer Samo, na delov-
nem mestu inšpektorja za hitre preglede –
inšpektor III, zaposlenega na Davčnem ura-
du Ljubljana, pod registrsko številko 08225,
izdano dne 1. 8. 1996. Ob-19657

Sečnik Ivan, Na logu 1, Škofja Loka,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 1010451 z dne 29. 12.
1999 za vozilo Scania tip R 124L, št. šasije
XLER6X20004421918. gnt-16802

Simonič Ivica, Puhova 8, Ljubljana, izka-
znico vojnega veterana, št. 8105, izdana
26. 2. 1997. gnw-16399

Skubic Mirko, Pokopališka ulica 42, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnp-16806

Stojiljković Ljubiša, Dešilovo, Jugoslavi-
ja, delovno knjižico. gnc-16894

Šeruga Aljoša, Kolenov graben 4, Rade-
če, študentsko izkaznico, št. 1098236, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gns-16553

Širovnik Viktor, Senožeti 45/D, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnx-16398

Šivavec Frančiška, Strmec 2, Dole pri
Litiji, delovno knjižico. gns-16828

Thurnher Ajda, Chengdujska cesta 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9206, izdal LPP. gnk-16786

Urbanč Marija, Piršenbreg 63, Globoko,
delovno knjižico. gnr-16504

Vidic  Janez,  Cesta  v  Pečale 18,
Ljubljana,  izjavo  o  ustreznosti  in  tehnični
brezhibnosti  vozila,  št.  A 1147819.
gnz-16721

Vogrin Stanislav, Mali Obrež 17, Dobo-
va, homologacijo št. 1153194 za vozilo Ro-
ver 216 si. gnf-16391

Volaj Jože, Pako 43, Borovnica, delov-
no knjižico. gny-16572

Zahrastnik Klaudija, Pot na jez 9/a, Ra-
deče, študentsko izkaznico, št. 18990980,
izdala Filozofska fakulteta. gnh-16489

Zalovič Maja, Livade 11/a, Izola - Isola,
delovno knjižico. gny-16597

Zdravstveni inšpektorat Republike Slo-
venije, Parmova 33, preklicuje službeno iz-
kaznico št. ZI-139/HJ na ime dr. Helena
Janžekovič, Ljubljana, Celovška 147.
Ob-19590

Zmerzlikar Zvonimir, Zgornji Brnik
116/b, Cerklje na Gorenjskem, dovoljenje
letalskega mehanika - tehnika TIP II, št.
0007/0061, izdalo Ministrstvo za promet
in zveze RS 8. 1. 1992. gnp-16431
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