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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Št. 0302-18/03-028/22-98 Ob-23740
V  register  političnih  strank  se  pod

zap.  št.  13,  kjer  je  vpisana  Slovenska
nacionalna  desnica,  s  skrajšanim  ime-
nom  Nacionalna  desnica  in  s  kratico
imena  SND,  vpiše  sprememba  statuta,
programa  ter  imena,  ki  se  spremeni  v:
Stranka  slovenskih  narodnjakov,  skrajša-
nega  imena,  ki  se  spremeni  v:  Sloven-
ski narodnjaki in kratice imena, ki se spre-
meni v: SSN.”

Št. 02401-1/00-1212 Ob-23869
Statut Sindikata podjetja Tekstilna Se-

nožeče, Senožeče 151, ki so ga sprejeli
člani na ustanovni skupščini sindikata dne
26. 2. 2000, se hrani na Oddelku za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve Upravne enote Sežana.

Statut sindikata podjetja Tekstilna Seno-
žeče, Senožeče 151, je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 11, dne
13. 3. 2000.

Št. 028-1/00-0202024 Ob-23870
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo pravila osnovne organizacije ZSSS
Ptujska tiskarna, d.o.o., Ptuj, Zagrebška ce-
sta 46a, 2250 Ptuj.

– naziv pravil: pravila sindikata organi-
zacije Ptujska tiskarna, d.o.o., Ptuj, Za-
grebška cesta 46a, 2250 Ptuj.

– ime sindikata: Osnovna organizacija
ZSSS, Ptujska tiskarna, d.o.o., Ptuj.

– sedež sindikata: Zagrebška cesta
46a, 2250 Ptuj.

– kratica sindikata: OO ZSSS, Ptujska
tiskarna, d.o.o., Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 91.

3. Matična številka osnovne organizaci-
je ZSSS, Ptujska tiskarna, d.o.o., Ptuj, je:
1370006.

Št. 021-2/00 Ob-23871
Pravila Organizacije sindikata delav-

cev uprave Občine Hrastnik, s sedežem
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, sprejeta na
občnem zboru, dne 8. 5. 1998, se hranijo
v Upravni enoti Hrastnik.

Pravila so vpisana v evidenco pravil
sindikatov  pod  zap.  št.  26  dne  10. 3.
2000.

Št. 028-1/00-121 Ob-23872
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila
Sindikata Upravne enote Gornja Radgo-
na, s sedežem v Partizanski c. 13, 9250
Gornja Radgona, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov dne 8. 3. 2000, pod zap.
št. 53, z nazivom pravila sindikata Upravne
enote Gornja Radgona.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 141-04/00-112 Ob-23873
Pravila Sindikata družbe Marles

Pohištvo, d.o.o., Maribor, iz Maribora,
Limbuška cesta 2, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ma-
ribor z dne 4. 6. 1993, pod zap. št. 132,
ki odslej nosijo naziv: Pravila o organizira-
nju in delovanju sindikalne podružnice
SKEI Gorenje Interieri Maribor, so bila
vsled reorganizacije ter spremembe imena
in lastništva družbe spremenjena in spreje-
ta na članskem sestanku sindikata, dne
22. 2. 2000.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 04, z dne 14. 3. 2000. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Ma-
ribor.

Register
političnih organizacij

Evidenca statutov
sindikatov

N 44/98 PO-3009
Marija Krevh, roj. 29. 4. 1916, nazad-

nje stanujočo Stražišče 17, pošta Prevalje,
je pogrešana na predlog: Podkrižnik Jožeta
in Podkrižnik Janeza, oba stan. Podgorje
141, Podgorje pri Slovenj Gradcu.

Skrbnik je Slobir Anton, roj. 8. 5. 1931,
stan. Podgorje 141, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 2. 2000

D 321/96 OD-409182
Pri tukajšnjem sodišču je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Strnišnik Ma-
riji, roj. Konšek, roj. 6. 2. 1921, nazadnje
stanujoči Brezje 17, Zagorje ob Savi, umrli
21. 3. 1996. Zapustnica je napravila pisme-
no oporoko pred pričami vendar se je opo-
ročni dedič dediščini odpovedal. Prav tako
so se dediščini odpovedali vsi dediči prve-
ga in drugega dednega reda.

Sodišče ne razpolaga s podatki o za-
pustničinih dedičih tretjega dednega reda.

Oklici dedičem

Razglasi sodišč

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

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.
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Zato pozivamo morebitne zapustničine de-
diče tretjega reda, da se priglasijo sodišču
v roku 1 leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi znanih po-
datkov v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 10. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 331/99 SR-3845
To sodišče je po okrajni sodnici Miriam

Temlin-Krivic v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Franca Mahkota, Vir, Šaranovičeva 33,
Domžale, zoper tožene stranke Jožef Birk,
France Birk, Ivan Birk, Gal Birk, Uršula Birk
in Marija Birk, vsi stan. Amerika, zaradi ugo-
tovitve lastninske pravice, na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena ZPP, dne
3. 3. 2000 sklenilo:

toženi stranki Birk Jožefu, Birk Francu,
Birk Ivanu, Birk Galu, Birk Uršuli in Birk
Mariji, vsi stan. Amerika, trenutno neznane-
ga bivališča, se postavi začasna zastopnica
odvetnica Maja Kristan, Cigaletova 1/I, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen ,vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 3. 2000

P 109/98 SR-3844
To sodišče je po okrajni sodnici Miriam

Temlin-Krivic v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Ane Štamcar, rojena Narobe, Savska 55,
Domžale, ki jo zastopa odvetnik Martin Bre-
gant in ostali odvetniki iz Mengša, zoper
tožene stranke Marija Narobe, poročena
Ferme, stan. Dragomelj 7, začasno Ameri-
ka, Krockett, California, Frank Ferme, Chri-
stina Ferme in Molly Ferme, vsi stan. Ameri-
ka, Krockett, California, zaradi izstavitve z.k.
listine, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena ZPP, dne 3. 3. 2000 sklenilo:

toženi stranki Mariji Narobe, poročeni
Ferme, Franku Ferme, Christini Ferme in
Molly Ferme, vsi stan. Amerika, Krockett,
California, trenutno neznanega bivališča, se
postavi začasna zastopnica odvetnica Maja
Kristan, Cigaletova 1/I, Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 3. 2000

In 98/00017 SR-3520
To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer v

izvršilni zadevi upnika Modrijan Andreja, Bet-
navska 71, Maribor, ki ga zastopa odvetnik

Igor Jurinec iz Maribora, proti dolžnikom 1.
Seitl Darko, Trg 4. julija 47, Dravograd, se-
daj neznanega prebivališča, 2. Pajnik Marija,
Trg 4. julija 47, Dravograd in 3. Pajnik Serafi-
na, Trg 4. julija 47, Dravograd, obe zastopa-
ni po odv. Dušanu Petroviču iz Celja, zaradi
izterjave 9,723.450 SIT s pp, na podlagi 4.
in 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom ZIZ, sklenilo:

dolžniku Seitl Darku, Trg 4. julija 47,
Dravograd, sedaj neznanega bivališča, se v
izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št.
In 98/00017 kot začasni zastopnik postavi
Došen Simon, stanujoč Na Šancah 27, Rav-
ne na Koroškem, strokovni sodelavec Okraj-
nega sodišča v Slovenj Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolž-
nik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 2. 2000

IV P 30/98 SR-3006
To sodišče je po strokovni sodelavki Ve-

sni Hren, v pravdni zadevi tožeče stranke
Matjaž Sepin, Oslavijska 1a, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljublja-
ne, proti toženi stranki Marko Strmčnik, Pri-
soje 4, Koper, sedaj neznanega prebiva-
lišča, zaradi plačila 273.963 SIT s pp, dne
11. 2. 2000 sklenilo:

toženi stranki Marku Strmčniku, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasni za-
stopnik, odvetnik Aleš Tratnik, Miklošičeva
38, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P 30/98,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2000

Amortizacije

N 282/99 AM-3002
Na predlog Krašovec Terezije, Flandro-

va 6, Ljubljana se uvaja amortizacija varče-
valne knjižice št. 033-6183/90 pri NLB,
d.d., Poslov. Šentvid, Prušnikova ul. 91, ki
se glasi na geslo LUKA.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 1. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 61/99 S-23754
To sodišče je s sklepom opr. št. St

61/99 z dne 14. 2. 2000 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom G
Gradnje, družba za gradnjo in vzdrževa-

nje objektov, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
cesta 69 in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno po-
ravnavo zavezal upnikom razreda B plačati
njihove terjatve v višini 20% v roku enega leta
od dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave in z obrestmi po obrestni
meri TOM od dne 2. 11. 1999 do plačila.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 2. 11. 1999 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov razreda B, na-
vedene v drugi koloni (ugotovljene terjatve)
priloge 2 sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v četrti koloni te
priloge in v roku iz 2. točke izreka sklepa.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
ša upnik razreda A Givo, d.o.o., Ljubljana,
naveden v Prilogi 1 sklepa, ki je sestavni del
izreka sklepa, svojo terjatev v višini
51,055.187,22 SIT. Dolžnik je dolžan opra-
viti vpis povečanja osnovnega kapitala v sod-
ni register, v skladu s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala z novim stvarnim vlož-
kom (terjatvijo) dolžnika z dne 22. 12.
1999. S potrditvijo te prisilne poravnave je
Givo, d.o.o., Ljubljana, prevzel osnovni vlo-
žek v OK dolžnika v znesku 2,682.078,22
SIT in postal družbenik dolžnika s poslov-
nim deležem v višini 100%.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2000

Št. 3/2000-10 S-23755
To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2000 z dne 14. 3. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Invest, Podjetje
za investicijsko dejavnost, d.o.o., Novo
mesto, Zwittrova 1, Novo mesto.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97
in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolko-
vano s predpisano sodno takso.

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
19. 6. 2000 ob 9. uri, v sobi 108 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2000

St 9/2000-8 S-23756
To sodišče je na seji senata dne 14. 3.

2000 pod opr. št. St 9/2000 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
Agroimpex, Notranja in zunanja trgovi-
na, d.o.o., Kočevarjeva 2, Novo mesto,
matična št. 5666945, šifra dejavnosti
51.190, se začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Agroimpex, Notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Kočevarjeva 2, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2000

St 4/2000 S-23757
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2000 z dne 14. 3. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Me-
snina, klavniško predelovalna zadruga,
z.b.o., Otiški vrh 168, Šentjanž pri Dra-
vogradu, matična številka dolžnika
5141931, šifra dejavnosti dolžnika 11002
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

– Splošna kmetijska zadruga Klas Kri-
ževci, Križevci 11,

– Elektro Celje, Poslovna enota Slovenj
Gradec, Francetova 12, Slovenj Gradec,

– Kmetijska zadruga Hoče, z.o.o., Gla-
serjev trg 2, Hoče,

– Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v
mestni log 51/a, Ljubljana,

– Ambrož Edvard, Mariborska 86, Dra-
vograd, kot delavski zaupnik.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Grad-
ca, Glavni trg 39,

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

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

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 3. 2000

St 12/2000-8 S-23787
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2000 z dne 14. 3. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gra-
dis GP, gradbeno podjetje Jesenice,
d.d., Cesta Franceta Prešerna 5, Jeseni-
ce, matična številka družbe: 5074894, ši-
fra dejavnosti družbe: 45.210.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.

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

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

Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Vernar Consulting, d.o.o., Blejska Do-

brava 124, Blejska Dobrava,
– AMZS, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta

122, Ljubljana,

– Merkur, trgovina in storitve, d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, Naklo,

– APP, Atelje za prostorsko projektiranje
Jesenice, d.o.o., Pod gozdom 2, Jesenice,

– Dorica Čebokli, Staneta Bokala 15,
Jesenice, kot predstavnica sveta delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 14. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2000

St 36/99 S-23788
To sodišče je s sklepom opr. št. St 36/99

z dne 21. 2. 2000 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Arkaz,
d.o.o., uvoz-izvoz, Ankaran, Regentova 1,
matična številka 5624398, šifra dejavnosti
74.140, ter po pravnomočnosti sklepa odre-
dilo izbris družbe iz registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 3. 2000

St 19/96 S-23844
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju članic senata Renate Horvat in
Sonje Švegelj s sklepom St 19/96 z dne
15. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Planina, podjetje za trgovino
in storitve v prometu, d.o.o., Trebija 1,
Gorenja vas.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Ladislav Hafner, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka.

Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih in
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovano s predpisano takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 6. 2000 ob 13. uri, v sobi 12/prit-
ličje tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 15. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2000

St 5/2000 S-23845
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju člana senata Janka Bilbana in
Brigite Porenta s sklepom St 19/96 z dne
15. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Opus, računalniški enginee-
ring Kranj, d.o.o., Jaka Platiše 13, Kranj.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Ladislav Hafner, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka.

Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.

Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih in
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovano s predpisano takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 6. 2000 ob 13.30, v sobi 12/prit-
ličje tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 15. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2000

St 10/99 S-23846
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Meblo pohištvo Branik, d.o.o., Bra-
nik – v stečaju, bo drugi narok za preizkus
terjatev dne 8. 5. 2000 ob 12.50, v sobi
110/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2000

St 10/2000 S-23847
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 10/2000 sklep z dne 16. 3.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom Happy Hollidays, Turistično pod-
jetje, d.o.o., Mestni trg 5/b, Žalec.

Odslej se firma dolžnika glasi: Happy
Hollidays, Turistično podjetje, d.o.o., Mest-
ni trg 5/b, Žalec – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Satler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Vlo-
go morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z
dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni po-
stopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spi-
sa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390,
vendar največ 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. junija 2000 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2000

St 19/99 S-23848
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/99 sklep z dne 16. 3. 2000:
I. Začne se stečajni postopek nad dolž-

nikom Agrana, Proizvodna in trgovska
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družba, d.o.o., Planina 65/c, Planina pri
Sevnici.

Odslej se firma dolžnika glasi: Agrana,
Proizvodna in trgovska družba, d.o.o., Pla-
nina 65/c, Planina pri Sevnici – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Mirt Zvonimir Kristijan, Galicija 43/a, Žalec.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS. Vlo-
go morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z
dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni po-
stopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spi-
sa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390,
vendar največ 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2000

St 5/2000 S-23850
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2000 z dne 16. 3. 2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Grad-
beno podjetje Ptuj, d.o.o., Osojnikova c.
9, Ptuj, matična št. 5387221, šifra dejav-
nosti 45.210.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen dr. Drago Dubrovski iz Zreč, Cesta na
Roglo 11/g.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Merkur Kranj, trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, Naklo,

– Kip, d.o.o., Cesta zmage 13, Maribor,
– Map Trade, d.o.o., Špindlerjeva ul.

2/c, Slovenska Bistrica,
– Avtoprevozništvo in strojno zemeljska

dela Milan Zakelšek, s.p., Dobrina 39/b,
Žetale,

– Anton Fartek, Ul. Šercerjeve br. 30,
Ptuj, kot predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 16. 3. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 3. 2000

St 17/99-21 S-23851
Stečajni postopek nad dolžnikom AR –

Ekspress, Turistično transportno podjet-
je Trimlini, d.o.o., v stečaju, Trimlini št.
64/b, se ustavi.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2000

St 1/2000-12 S-23884
To sodišče je s sklepom St 1/2000 dne

17. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kemcell, Podjetje za trgovino,
storitve in inženiring, d.o.o., Tacenska
77, Ljubljana, matična številka 5335973,
šifra dejavnosti 11002.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc iz Mozirja.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 30. 5. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

St 1/2000-12 S-23938
Z dnem 16. 3. 2000 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom LME –
Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljutomer,
Vrazova 15 in se takoj zaključi.

Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporabljeni
del pa se izroči Občini Ljutomer, na katerem
območju je dolžnikov sedež, brez prevzema
obveznosti. Dani predujem za kritje stroškov
za začetek stečajnega postopka se všteje
med stroške stečajnega postopka.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 3. 2000

St 8/96 S-23939
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Meblo Oblazinjeno
pohištvo, Podjetje za proizvodnjo obla-
zinjenega pohištva, d.o.o., Industrijska
5, Nova Gorica – v stečaju, izven naroka
dne 16. 3. 2000 sklenilo:

stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-

nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča pri stečajnem dolžniku.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2000

St 21/99 S-23940
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 21/99 sklep z dne 16. 3. 2000:
začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Kostroj obdelava, Strojegradnja,
d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice.

Odslej se firma dolžnika glasi: Kostroj
obdelava, Strojegradnja, d.o.o., Tovarniška
2, Slovenske Konjice – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ter-
novšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

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

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. junija 2000 ob 13. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 16. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00225 IZ-3497
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 108/2000 z dne 11. 2. 2000, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/00225 z dne 11. 2. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – poslovnega prostora št. 24 v
izmeri 37,74 m2, v pritličju poslovnega ob-
jekta “Trgovski center Ligro” v Mariboru,
Jadranska ul. 27, stočejega na parc. št.
2002 in 2005/1 pripisanih k vl. št. 868
k.o. Sp. Radvanje, last zastaviteljev Matije-
vič Nataše in Bojana, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe št. 11/P z dne
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23. 12. 1999, v zavarovanje denarne terja-
tve upnika Nova kreditna banka Maribor,
d.d., v višini 5,000.000 SIT s pp., pri če-
mer je bil rubež nepremičnine opravljen dne
28. 2. 2000.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2000

RIG 554/99 IZ-3001
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Škrk Andreja iz Ljubljane št. SV
1278/99 z dne 16. 9. 1999, s sklepom o
zavarovanju opr. št. RIG 500/99 z dne
12. 10. 1999 odredilo rubež dvoinpolsob-
nega stanovanja št. 2, v izmeri 68,61 m2, v
I. nadstropju stanovanjske hiše v Slovenski
ulici 6 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1320
pripisani k vl. št. 759 k.o. Maribor, last za-
stavitelja Logar Klemena, stan. Pirčeva 7,
Vodice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 1. 10. 1997, sklenjene s prodajalce-
ma Šauperl Leonido in Husnjak Milanom, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
Celovec, Avstrija, v višini 560.000 Ats s pp,
do dolžnika Dečko, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Vodice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

Z 00/00066 IZ-2998
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 00/00066 (Riz
621/99) z dne 17. 2. 2000 je bila ustanov-
ljena na enoinpolsobnem stanovanju št. 5,
ki leži v 1. mansardi objekta “C” na Ljubljan-
ski cesti 16 v Račah, v izmeri 45,07 m2

stanovanjske površine in 1,62 m2 kleti. Ob-
jekt je zgrajen na parc. št. 2540 in 2538
pripisani pri vl. št. 1869, k.o. Rače, ki je
last Joža in Simone Simonič vsakega do
1/2 celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 6. 1999, zastavna pravica v korist
upnika, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2000

R 167/99 IZ-2995
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. R
167/99 z dne 16. 12. 1999 je stanovanje
št. 19 v 3. nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, C. Cirila Tavčarja 3b, v skupni
izmeri 28.71 m2, pridobljena s kupoprodaj-
no pogodbo med prodajalko Snežano Pa-
režanin iz Kranja, Tuda Vidmarja 12 in kup-
cem – dolžnikom Draganom Dušanićem
dne 10. 9. 1999 ki še ni vknjižena v zem-
ljiški knjigi na ime dolžnika, zarubljena v ko-
rist upnika Posojilnica - Bank Borovlje, Av-
strija, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 20.350 EUR (v tolarski protivredno-
sti 4,006.847,80 SIT) s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 2. 2000

II R 932/99-12 IZ-2990
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 932/99 z dne 8. 11. 1999 je
bil lokal z oznako 0-12-A v izmeri 48,70 m2,

skladišče v izmeri 12,70 m2, to je v skupni
izmeri 61,40 m2, s pripadajočim parkirnim
prostorom št. 19 v kleti objekta ter skla-
diščem št. A8, ki se nahaja v Občini Ljublja-
na - Moste Polje, k.o. Slape in je last dolžni-
ce Rozman Vitorovič Nataše, Chengdujska
24, Ljubljana, in zastavitelja Vitorovič Zora-
na, Chengdujska 24, Ljubljana, z dnem
3. 2. 2000 zarubljen v korist upnika Banka
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2000

II R 954/99-9 IZ-2989
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 954/99 z dne 22. 9. 1999 je
bilo stanovanje št. M8 v izmeri 60,58 m2 z
balkonom v izmeri 9,84 m2 v mansardi na
objektu na Donovi cesti v 2 v Medvodah, ki
je last dolžnika VA.AL, d.o.o., Cesta v Mest-
ni log 55, Ljubljana, z dnem 2. 12. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne  terjatve  v  višini  70,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2000

In 99/00228 IZ-2987
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00228 z
dne 10. 12. 1999 je bilo v izvršilni zadevi
upnika Pompe, d.o.o., Glavni trg 17b, Mari-
bor, ki ga zastopata odvetnika Matjaž Kirbiš
in Darko Vran iz Maribora proti dolžnici Sil-
via Krajilo, Goriška 1B, Maribor, zaradi iz-
terjave denarne terjatve v znesku
8,503.848,90 SIT s pripadki, rubljeno dne
15. 2. 2000 stanovanje št. 28 v izmeri
43,57 m2, v 5. nadstropju stanovanjskega
bloka v Groharejvi ul. 7 v Mariboru, ki leži
na parc. št. 1503/003, k.o. Studenci.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2000

II R 1402/98-10 IZ-2985
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 1402/98 z dne 23. 12. 1998
je bila poslovna enota št. 20 v prvem nad-
stropju poslovno-trgovskega centra ob Tbi-
lisijski cesti, na zemljišču s parc. št. 500/3
in 500/4 vl. št. 4580 k.o. Trnovsko pred-
mestje v neto izmeri 197,30 m2 s sorazmer-
nim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe ter stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnika Cadix,
d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, z dnem
9. 2. 2000 zarubljena v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Podružnica Šiška -
Bežigrad, Celovška 89, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 15,784.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2000

Z 00/00022 IZ-3501
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni

zadevi upnika Nova kreditna banka Mari-
bor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku Ključavničarska vzdrževalna dela
na terenu Belšak Franc s.p., Ul. heroja
Lacka 50, p. Lenart, zaradi zavarovanja de-

narne terjatve upnika v znesku 2,000.000
SIT s pripadki, na nepremičnini dolžnika, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo, na podlagi
sklepa z opr. št. Z 00/00022 z dne 23. 2.
2000 in na podlagi 4. odstavka 254. člena
zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ raz-
glaša zapisnik o rubežu nepremičnine za-
staviteljev, ki ni vknjižena v zemljiško knji-
go tukajšnjega sodišča, in sicer poslovni
prostor št. 66 v izmeri 72,20 m2, in
poslovnega prostora št. 67 v izmeri
28,13 m2, ki se nahajata v poslovni stavbi
v Lenartu, Kraigherjeva 19a, zgrajeni na
parc. št. 90/18, pripisani pri vl. št. 296
k.o. Lenart, last dolžnika na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 29. 10. 1993 in po-
godbe o razdružitvi nepremičnine z dne
21. 5. 1999.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 23. 2. 2000

Z 2000/6 IZ-2981
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/6 z dne 16. 2. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku in zasta-
vitelju Šeško Miran, s.p., Delavska 19, Ce-
lje, zaradi zavarovanja denarne terjatve up-
nika do dolžnikov v višini 15,886.000 SIT s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremični, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. čl. ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine:

– del objekta št. 3, in sicer prostori od
št. 28–36 v izmeri 1418,49 m2, ki se naha-
jajo v poslovni stavbi na Ipavčevi 22 v Celju,

– solastninski delež na odmerjenem dvo-
rišču v 12,35% deležu, ki je vknjižen na
parc. št. 491/5 in

– solastniški delež na cesti v velikosti
9,17%, ki je vknjižen na parc. št. 33/1 v vl.
št. 2120 k.o. Celje, katere lastnik je Šeško
Miran s.p., Delavska 19, Celje, na podlagi
prodajne pogodbe št. M 4/99 z dne 30. 11.
1999.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 2. 2000

Z 8/2000 IZ-2979
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Dra-
va Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1463/99
z dne 2. 12. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. Z 8/2000 zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska ulica 63, ki jo zastopa Martin Obilč-
nik iz Celovca, z zastavno pravico na ne-
premičnini v lasti zastavitelja (dolžnik: EU-
ROMIB - trgovina, zastopništvo, izvoz in
uvoz, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38,
Koper, direktor Milok Luciano) zarubi sta-
novanje z naslovom Portorož, Vilfanova uli-
ca št. 2, etažna lastnina, ki je pripisana k
vl. št. 1272 k.o. Piran, za parc. št. 1601,
stanovanje označeno v delilnem načrtu, ki
ga je izdelalo družbeno podjetje Projektiva
inženiring iz Pirana, št. projekta 21/92,
označeno z modro barvo, skupni prostori z
rumeno barvo v površini 51 m2, stavba sto-
ječa na parc. št. 1601 v naravi hiša v tlori-
sni površini 107 m2, zgradba v tlorisni po-
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vršini 14 m2 in dvorišče v 141 m2, vpisana
v vl. št. 1272, k.o. Piran, pridobljenem na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 4. 1992 z Občino Piran.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 2. 2000

IV I 21/98 IZ-2978
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IV I 21/98 z dne 30. 9.
1999 je bila nepremičnina – dvosobno sta-
novanje št. 9, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Ob gozdu 12, v izmeri 45,05 m2, stoječi na
parc. št. 1723/1, k.o. Pobrežje, ki je last
Maričič Matjaža do celote po prodajni po-
godbi z dne 23. 5. 1994, na naroku dne
10. 2. 2000 zarubljena v korist upnika, za-
radi izterjave denarne terjatve v znesku
4,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2000

R 46/99 IZ-2977
Na podlagi sklepa opr. št. R 46/99, ki

ga je dne 24. 1. 2000 izdalo Okrajno so-
dišče v Postojni, je bila ustanovljena na pet-
sobnem stanovanju št. 2 v pritličju stano-
vanjske hiše v Postojni, Kraigherjeva ul. 1 v
izmeri 98,12 m2, balkonu v izmeri 2.21 m2

in kleti v izmeri 13.23 m2, ki je last zastavi-
telja Stojana Bavdka iz Cerknice, Žilce 23,
in dolžnice Mirjam Jurca s.p. iz Postojne,
Kraigharjeva 1 na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 18. 9. 1991 s prodajalcem
Gozdnim gospodarstvom Postojna, zastav-
na pravica v korist upnika Banka Koper,
d.d., Pristaniška 14, Koper za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT z
obrestmi.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 1. 2000

Z 99/01349-10 IZ-2973
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01349 z dne 30. 11. 1999
je bil poslovni prostor št. 2, 3, skupne izme-
re 175 m2, v objektu C, v ureditvenem ob-
močju VP 2/3, na naslovu Tbilisijska 85 v
Ljubljani, ki je last dolžnika IN.CO Invest,
d.o.o., Tbilisijska 85, Ljubljana, z dnem
28. 1. 2000 zarubljen v korist upnika Slo-
venska zadružna in kmetijska banka, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

Z 99/01495-7 IZ-2972
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01495 z dne 8. 12. 1999
je bilo dvosobno stanovanje št. 3, ki se
nahaja v prvem nadstropju južnega objekta
na naslovu Močilnikarjeva 4, Ljubljana - Po-
lje ter parkirno mesto št. 3 v kletni etaži v
izmeri 13,20 m2, ki je last dolžnice Katje
Zdovc, Einspielerjeva ulica 3, Ljubljana, z
dnem 17. 1. 2000 zarubljeno v korist up-
nika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wol-
fova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 115.000 DEM v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

Z 99/01263-9 IZ-2971
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01263 z dne 26. 11. 1999
je bilo trisobno stanovanje št. 4, v II. nad-
stropju večstanovanjske hiše v Ljubljani,
Vošnjakova 8, ki stoji na parc. št. 2342,
vpisani pri vl. št. 189 k.o. Ajdovščina, v
skupni izmeri 66,24 m2, ki je last dolžnika
Giacomelli Jurij, Cesta na Laze 23, Ljublja-
na, z dnem 31. 1. 2000 zarubljeno v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 8,500.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

Z 99/01265-9 IZ-2970
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 99/01265 z dne 3. 12. 1999 je
bilo trisobno stanovanje v II. nadstropju sta-
novanjskega bloka v Ljubljani, Gradiško
predmestje II, Lepi pot 14b, v izmeri
79,01 m2 s sorazmernim deležem na skup-
nih prostorih, delih in napravah, ki je last
zastaviteljice Vehovar Darinke, Kongresni
trg 14, Ljubljana, z dnem 31. 1. 2000 za-
rubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

Z 2000/00102-8 IZ-2968
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00102 z dne 12. 1. 2000
je bil poslovni prostor v poslovni stavbi na
Dunajski 129 v Ljubljani, lokal z oznako BN
3 v I. nadstropju objekta B, v izmeri
36,92 m2 in lokal z oznako BN4 v I. nad-
stropju objekta B, v izmeri 36,52m2 s pre-
povedjo obremenitve in odtujitve, ki sta last
dolžnika PROVITA, d.o.o., Sp. Gameljne
65, Ljubljana - Šmartno, z dnem 25. 1.
2000 zarubljena v korist upnika Salus –
predmet s farmacevtskimi, medicinskimi in
drugimi proizvodi d.d., Mašera Spasićeva
10, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2000

In 52/99 IZ-2796
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Trbovljah In 52/99 z dne 13. 7.
1999 je bilo stanovanje št. 4 v skupni iz-
meri 75,50 m2, ki se nahaja v drugem nad-
stropju stanovanjske hiše Trg svobode 4,
Trbovlje in katerega lastnica je dolžnica
Breda Lapornik, Ulica 1. junija 15, Trbov-
lje, dne 29. 11. 1999 zarubljeno v korist
upnika Mladinska knjiga Založba, d.d., Slo-
venska cesta 29, Ljubljana, zaradi izterjave
denarne terjatve v višini 10,893.068,70
tolarjev s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 1. 2000

RIG 500/99 IZ-2782
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Škrk Andreja iz Ljubljane, št. SV
1154/99 z dne 19. 8. 1999, s sklepom o

zavarovanju opr. št. RIG 500/99 z dne
12. 10. 1999 odredilo rubež poslovnega
prostora – lokala v izmeri 48,50 m2 s soraz-
mernim deležem skupnih prostorov delov in
naprav ter funkcionalnega zemljišča, ki se
nahaja v pritličju poslovnega objekta na Kar-
deljevi cesti 92 v Mariboru, stoječem na
parceli št. 536/4 v k.o. Spodnje Radvanje,
last dolžnice in zastaviteljice Pešič Nade,
stan. Cesta proletarskih brigad 64, Mari-
bor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
2. 8. 1999, sklenjene s prodajalcem Bratu-
šek Vojkom, v zavarovanje denarne terjatve
upnika Die Karntner Sparkasse AG, Neuer
Platz 14, Celovec, Avstrija, v višini 640.000
Ats s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

R 153/99 IZ-1622
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnika Lestroj, podjetje za trgovino in lesnimi
stroji, d.o.o., Suhadole 19/a, Komenda, do
dolžnikov Drvo-alati, družba z omejeno od-
govornostjo za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Banja Luka, Zorana Radujka 5 in dolž-
nikov – porokov Domuz Milanka, Topolšica
59, Topolšica in Domuz Mirjane, Topolšica
59, Topolšica, je bila po sklepu naslovnega
sodišča opr. št. R 153/99 z dne 29. 10.
1999, za zavarovanje bodoče denarne terja-
tve upnika do dolžnikov v višini 50.000 DEM
s pripadki, z rubežem dne 24. 11. 1999 v
korist upnika ustanovljena predznamba za-
stavne pravice na stanovanju v 2. nadstropju
stanovanjske hiše Topolšica 59, v skupni iz-
meri 63.29 m2, katerega lastnika sta po do-
govoru o ustanovitvi lastninske pravice na
kupljenem stanovanju, sklenjenem pri notar-
ju Avgustu Ribiču iz Velenja, opr. št. 150/97
z dne 11. 4. 1997, med Gorenjem Narav-
nim zdraviličem Topolšica, d.o.o., kot proda-
jalcem in Domuz Mirjano in Milankom kot
kupcem dolžnika – poroka Domuz Milanko
in Mirjana, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 1. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Popravek
Št. 14/2000 Ob-23934

V razpisu za delovno mesto direktorja
Doma podiplomcev Ljubljana, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 24/2000 z dne
17. 3. 2000, Ob-23307, št. 13/2000 se
6. odstavek pravilno glasi:

“Vse prijavljene kandidate bomo ob-
vestili o izbiri v 15 dneh od dneva obja-
ve razpisa.”

Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-23741
Svet Osnovne šole Črni Vrh nad Idrijo,

Črni Vrh nad Idrijo 95, Črni Vrh nad Idrijo
ponovno razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
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Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 53., 144. in 145. členu zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) ter morajo imeti pedagoške in or-
ganizaacijske sposobnosti za uspešno vo-
denje šole.

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

naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Osnovna šola Črni Vrh
nad Idrijo, Svet šole, Črni Vrh 95, 5274
Črni Vrh nad Idrijo s pripisom “Za razpis
ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni v zakonitem
roku.

Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo

Št. 108-01/2000 Ob-23742
Svet Centra za socialno delo Tolmin raz-

pisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo

Tolmin.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke, pedagoške, pravne, upravne ali
sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju so-
cialnega varstva,

– strokovni izpit s področja socialnega
varstva.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Tolmin, Cankarjeva 6, 5220 Tolmin, z ozna-
ko “Prijava za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Center za socialno delo Tolmin

Št. 111-2/00-0515 Ob-23743
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika

na upravnem oddelku Vrhovnega so-
dišča Republike Slovenije

b)
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem sodišču v Celju
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Grosupljem,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v

2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-23744
Upravni odbor Politehnike Nova Gorica

razpisuje mesto
predsednika, poslovodnega organa

Politehnike Nova Gorica.
Kandidati morajo imeti doktorat znano-

sti, naziv visokošolskega učitelja in morajo
biti uveljavljeni raziskovalci na področjih de-
javnosti Politehnike Nova Gorica ter imeti
organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Mandat predsednika je štiri leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnje-

vanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku
15 dni od dneva objave na naslov Politehni-
ka Nova Gorica, Vipavska 13, P.P. 301,
5001 Nova Gorica, s pripisom “razpis”.

Politehnika, Nova Gorica

Ob-23841
Waldorfska šola Ljubljana, Svet zavoda

Waldorfske šole Ljubljana, razpisuje delov-
no mesto

poslovnega vodje.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– visoka izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– da pozna načela waldorfske pedago-

gike (zaželena specializacija iz waldorfske
pedagogike),

– da ima izkušnje z vodenjem in organi-
ziranjem.

Kandidat mora aktivno obvladati sloven-
ski jezik. Poslovni vodja bo imenovan za 4
leta. Pri tem 2/3 delovne obveznosti pred-
stavlja poslovno vodenje, 1/3 pa pouče-
vanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev ter predlogom programa dela zavoda
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v ovoj-
nici z oznako “za razpis” na naslov: Wal-
dorfska šola Ljubljana, Rodičeva 2, 1000
Ljubljana in

pedagoškega vodje.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– višja ali visoka izobrazba,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljena specializacija iz waldorfske

pedagogike,
– izkušnje s poučevanjem na waldorfski

šoli.
Kandidat mora aktivno obvladati sloven-

ski jezik. Pedagoški vodja bo imenovan za 4
leta. Pri tem 2/3 delovne obveznosti pred-
stavlja pedagoško vodenje, 1/3 pa pouče-
vanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
programa dela na pedagoškem področju
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v ovojni-

ci z oznako “za razpis” na naslov: Waldorf-
ska šola Ljubljana, Rodičeva 2, 1000 Ljub-
ljana.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Podrobne informacije dobite v tajništvu šole
na Rodičevi 2, Ljubljana, tel. 165-59-10.

Waldorfska šola Ljubljana

Št. 78/2000 Ob-23892
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, svet zavoda razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja, ter imeti peda-
goške in organizacijske sposobnosti za vo-
denje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za štiri leta. Za-
četek dela je 1. 7. 2000.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev, kratkim opisom
dosedanjega dela v 8 dneh po objavi razpi-
sa na naslov šole, s pripisom za razpis
ravnatelja.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Nazarje

Št. 07-2/63 Ob-23917
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 23. in 34. člena statuta
ter pravilnika o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest razpisuje delovno
mesto:

1. Samostojni svetovalec za likovno
dejavnost

Pogoji:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– poznavanje razpisanega kulturnega po-

dročja,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Za nedoločen čas, poskusno delo traja

pet mesecev.
2. Organizator – dve delovni mesti
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– srednja izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– poznavanje plesne oziroma gledališke

dejavnosti,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Za nedoločen čas, poskusno delo traja

dva meseca.
3. Organizator – računovodja
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– srednja izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj pri

računovodskih opravilih,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Za nedoločen čas, poskusno delo traja

dva meseca.
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4. Tehnični delavec
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– končan triletni program srednjega izo-

braževanja,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj na

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Za nedoločen čas, poskusno delo traja

dva meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja) sprejema Sklad RS za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-23948
Javni socialno varstveni zavod Dom

upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Ar-
to 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi
28. in 31. člena statuta razpis delovnega
mesta

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

direktorja zavoda
za mandatno obdobje štirih let.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne

izobrazbe v skladu s 56. in 69. členom za-
kona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega naj-
manj štiri leta na vodstvenem delovnem
mestu,

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

– predložitev programa dela zavoda.
Nastop dela: 10. 5. 2000.
Kandidati naj pošljejo pismene prijave z

dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
programom dela zavoda na naslov: Dom
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Ar-
to 13, 8290 Sevnica, v zaprti ovojnici z
oznako “prijava na razpis” (št. razpisa iz
Uradnega lista RS), v osmih dneh od dneva
objave.

Stanovanja ni na razpolago!
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku

30 dni po zaključenem izbirnem postopku.
Vse morebitne dodatne informacije lah-

ko dobite v kadrovski službi.
Dom upokojencev

in oskrbovancev Impoljca
Sevnica

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Preklic
Št. 35100-0056/97 Ob-24024

Razpis za dobavo opreme in učil pri grad-
nji prizidka osnovne šole J. Vege v Morav-
čah, investitorja Občine Moravče, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 22/2000 z dne
10. 3. 2000, Ob-22710, se prekliče zaradi
še nepotrjene investicije na Ministrstvu za
finance (soglasje MF na podlagi navodila
ministra za finance, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999).

Ponovni javni razpis bo objavljen v eni
naslednjih številk v Uradnem listu RS.

Občina Moravče

Popravek
Ob-23698

V javnih razpisih za dobavo elektro opre-
me za rudarstvo I. in dobavo elektro opre-
me za rudarstvo II., objavljenih v Uradnem
listu RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23244 in Ob-23245, se 6.(b) točka
pri obeh razpisih popravi in se pravilno
glasi:

6.(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 3. do

31. 3. 2000, vsak delovni dan od 8. do
10. ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Popravek
Ob-23791

V javnem razpisu za nakup osebnih raču-
nalnikov in tiskalnikov, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
Ob-23238, se naslednje točke popravijo in
se pravilno glasijo:

2. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:

1. osebni računalniki 120 kosov,
2. laserski tiskalniki 60 kosov.

3. (č) Ocenjena vrednost naročila: 29
mio SIT;

1. osebni računalniki – 24 mio SIT,
2. laserski tiskalniki – 5 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava.

5. Predvideni datum primopredaje: do
konca junija 2000.

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000
(petek).

Klinični center Ljubljana

Popravek
Ob-23936

V javnem razpisu za nakup službenih sta-
novanj naročnika Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 22 z dne 10. 3. 2000, Ob-22709 se
popravijo naslednje točke:

6. (b) Datum izdaje razpisne dokumen-
tacije: 27. 3. 2000.

7. (a) Datum do kdaj je potrebno predlo-
žiti ponudbe: 10. 4. 2000 do 12. ure.

8. Datum odpiranja ponudb: 11. 4.
2000 ob 10. uri.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8114/843/2000 Ob-23777
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-23-12.

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

3. a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro–Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana.

b) Količina blaga, ki ga je potrebno do-
baviti:

– računalnik polja, 15 kom,
– vmesnik LON/SPA, 3 kom,
– sprejemnik sinhro pulzev, 15 kom,
– optično vozlišče LON, 2kom,
– terminal za parametriranje, 1kom.
c) Celovitost ponudbe: naročnik bo spre-

jel le celovito ponudbo navedeno pod toč-
ko 3b zgornje alinee.

č) Ocenjena vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Datum dobave: julij 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za obratovanje,
soba 407/IV, Sara Rauš.

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. 209-1/2000-02/3 Ob-23770
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Stanovanjski  sklad  občine  Mari-
bor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tel.
062/229-7360, faks 062/215-221.

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  gradbe-
nih  del  in  ocenjena  vrednost  del:  izgrad-
nja 21 neprofitnih stanovanj ob Ribiški
ulici v Mariboru; ocenjena vrednost je
223,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ribiška ulica v Ma-
riboru.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: druga po-
lovica leta 2000.

5.
Stanovanjski sklad občine Maribor
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b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure do vključno 26. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno znesek nakazati): 5000 SIT
in DDV 19%, skupaj 5950 SIT virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10. uri, soba “D“ v IV. nad-
stropju v Hajdrihovi 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, ki se glasi na 2 % od orientacijske
vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika, finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

1. Izpolnjen obrazec “Ponudba“.
2. Izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila.
3. Registracija podjetja pri pristojnem

organu, oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list, (datum izdaje listine in njene
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni).

4. Pravnomočno odločbo - dovolje-
nje pristojnega organa za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet javnega odpiranja (da-
tum izdaje listine in njene overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni).

5. Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
oziroma s strani pristojne Davčne uprave
potrjeni bilanca stanja in bilanca uspeha iz
zadnje davčne napovedi v primeru, da po-
nudnik ne posluje preko računa pri Agenciji
za plačilni promet.

6. Potrdilo Ministrstva za finance -
Davčne uprave, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (Datum potr-
dila ne sme biti starejši od 90 dni).

7. Potrdilo Ministrstva za finance, pri-
stojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV.

8. Potrdilo Ministrstva za pravosodje
- kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih, šte-
to od dneva objave javnega razpisa niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (Datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni).

9. Potrdili Okrožnega sodišča, iz ka-
terih je razvidno da (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni):

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

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno.

10. Z manjkajočimi podatki izpolnje-
na pogodba, parafirana na vsaki strani in
podpisana.

11. Izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna.

12. Parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. Pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti.

14. Mnenje pooblaščenega revizorja,
ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva,
ki je določen za predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena 95%, plačilni pogoji 5%.

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

Ob-23778
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zdravstveni dom dr. J. Oražma,
Majnikova ul. 1, 1310 Ribnica, tel./faks
061/861-057.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom dr.
J. Oražma, Majnikova ul. 1, Ribnica, ter
njegovi zdravstveni postaji v Sodražici in v
Loškem Potoku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje extra lahko, v
ocenjeni količini 95.000 litrov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
6,600.000 SIT oziroma 95.000 litrov.

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

bave potekajo na podlagi naročilnic.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova
ul. 1, 1310 Ribnica, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (vključno DDV),
plačilo na žiro račun pri APP
51310-603-18236, z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova ul. 1, 1310 Ribnica, računo-
vodstvo, kont. oseba Gornik Ivanka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma dr. J. Oražma, Majni-
kova ul. 1, Ribnica.

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

ponudbe: bančna garancija 10% ponudbe-
ne vrednosti blaga, z veljavnostjo do 8. 6.
2000.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 4. 2000 do
12. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: Zdravstveni dom dr. J. Oražma,
Majnikova ul. 1, Ribnica, tel. 061/861-057,
pri Gornik Ivanki.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Janeza Oražma Ribnica

Št. 2/2000 Ob-23843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
Prekomorskih brigad 1, Tolmin, tel./faks
065/81-014.

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

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

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po naslednjih
skupinah oziroma podskupinah z ocenjeni-
mi vrednostmi:

B) kruh in pekovsko pecivo – 935.350
SIT,

C) zamrznjena zelenjava in ribe –
267.760 SIT,

D) meso in mesni izdelki – 3,530.200
SIT,

E) zamrznjeni izdelki iz testa – 240.880
SIT,

G) jajca – 150.000 SIT,
H) splošno prehrambeno blago –

2,017.843 SIT,
I) mlevski izdelki in testenine – 239.940

SIT,
J) sadni sokovi – 401.216 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no naročilo ali samo za posamezno skupino
oziroma podskupino, vendar mora zagotav-
ljati 100% dobavo blaga v skupini oziroma
podskupini, za katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,783.189 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: 21
mesecev (od 1. 6. 2000 do 28. 2. 2002,
sukcesivno).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih
brigad 1, uprava, med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun št.
52030-603-31616, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: VVZ Ilke Devetak Bignami
Tolmin, Prekomorskih brigad 1, Tolmin, p.
p. 60, v zapečateni kuverti, jasno označeno
z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in števil-
ko te objave ter z navedbo predmeta naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 14. uri, na naslovu: VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, Preko-
morskih  brigad 1,  v  prostorih  pedagoške
sobe.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti, z veljav-
nostjo do datuma veljavne ponudbe.

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

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe po izteku roka za pred-
ložitev ponudb.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 26. 5. 2000.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisanega blaga ne zadrži izvrši-
tve sklepa pri ostalih skupinah blaga.

Kontaktna oseba: Majda Maglica, VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih
brigad 1, tel./faks 065/81-014.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 dne 10. 12. 1999 pod št. 56/99, ob-
java o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 24
dne 17. 3. 2000.

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin

Ob-23858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.

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

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

trebno dobaviti:
1. mostna tehtnica z naslednjimi ka-

rakteristikami:
a) statični navozni sistem na plavajo-

čih temeljih,
b) kapaciteta tehtanja od 400 kg do

50 ton,
c) sprejemnik bremena 16 (18) × 3 m,
d) tipska odobritev pri MZT-USM;
2. nadgradnja tehtnice:
a) semafor,
b) zapornica,
c) avtomatski sistem identifikacije vo-

zil (magnetna kartica),
d) računalnik s pripadajočo pomožno

opremo,
e) programska oprema za vnos, ob-

delavo in prenos podatkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: opre-
ma je dobavljiva v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 1. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj. Kontaktna oseba
za tehnična vprašanja je Jože Stružnik, univ.
dipl. org., ali Jože Eržen, univ. dipl. inž. gr.,
tel. 064/340-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 2000.

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

predložiti ponudbe: 17. 4. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: podpisana in izpolnjena menica v
znesku 5% od vrednosti naročila, z veljav-
nostjo do 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izbrani ponudnik bo ob
sklenitvi pogodbe moral predložiti ustrez-
no finančno garancijo za dobro izvedbo
posla, razen v primeru, ko se plačilo v ce-
loti realizira po opravljeni primopredaji na-
prave.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,

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

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

e) drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 2000 od
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnič-
ne karakteristike (ponder 25), cena (pon-
der 25), plačilni pogoji (ponder 5), referen-
ce (ponder 15), servisiranje (ponder 20),
garancijska doba (ponder 5), ostale ugod-
nosti (ponder 5). Vsako merilo je ocenjeno
z oceno od 0 do 10, na podlagi primerjave
vseh prispelih ponudb. Ocene se lahko tudi
ponavljajo, kolikor je ponujen element med
različnimi ponudniki enakovreden.

15., 16., 17.
Javno podjetje

Komunala Kranj, p.o.

Št. 201/00 Ob-23860
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

1. vrečke 1200 × 800 mm –
958.800 kosov,

2. vrečke 500 × 550 mm –
2,388.000 kosov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 39 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponud-
nik plača pred dvigom razpisne dokumen-
tacije na ŽR 50103-603-51820, sklic na
št. 00 45-08-7599, za razpisno dokumen-
tacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Klinič-
nega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 po
12. uri.

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

1. cena 70%,
2. strokovne zahteve 20%,
3. dosedanje sodelovanje 10%,
skupaj 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere

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

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 05096/00 Ob-23874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

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

trebno dobaviti: 3 kom tovornih vozil Eu-
ro 2, moč motorja vsaj 121 KW.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 120

dni od podpisa pogodbe.
5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman ali splošna položni-
ca, žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 4. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
30 točk, ocena strokovne komisije 30 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: do 14. 4. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-23876
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerče-
va 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa,
061/218-567.

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

3. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška podpora
razvojnim vrednotenjem.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljub-
ljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
061/177-11-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun Fakul-
tete za strojništvo št. 50100-603-40456, ali
pri blagajni fakultete.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2000,
ob 10. uri na UL Fakulteti za strojništvo,
Aškerčeva 6, Ljubljana, v sejni sobi št.
115/I.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10., 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Fakulteta za strojništvo,

Univerza v Ljubljani

Št. 411/00 Ob-23882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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

3. (a) Kraj dobave: Občina Lukovica, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo. Vozilo mo-
ra izpolnjevati naslednje zahteve: skupna
masa 18 t, pogon 4×4, motor euro 2 – min.
200 kw, medosna razdalja 3500–3600
mm, tristrani prekucni zaboj dimenzije ca.
4400×2300×600, hidravlični nastavljiv vo-
lan, sedeži 1+2, ogrevana ogledala, abs
zavorni sistem, močnejše prednje vzmete-
nje, sklopka za vleko prikolice, motorna za-
vora, centralno mazenje vozila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se ne more potegovati za naročilo samo dela
blaga, temveč mora predložiti celotno ponud-
bo. Tako mora ponudnik priskrbeti vso po-
trebno dokumentacijo do registracije vozila.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, To-
maž Cerar, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
tel. 061/735-119.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, pred dvigom
razpisne  dokumentacije  na  žiro  račun
št. 50120-630-810246, sklic na št.
713000-1503. Ponudnik mora dokazilu o
plačilu priložiti izjavo, da je zavezanec za
DDV in davčno številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
13. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Lukovica, Lukovica
46, 1225 Lukovica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija se ne zahteva.

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 regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa potreb-
na dovoljenja. Ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

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
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): refe-
rence, ponudbena cena, garancijski rok, rok
dobave, rok plačila in plačilni pogoji, orga-
niziranost servisa, dodatne ugodnosti. Upo-
števana bo celovitost ponudbe.

15., 16., 17.
Občina Lukovica

Št. 205/00 Ob-23883
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 0601/44-000.

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

3. (a) Kraj dobave: Deponija Unično, Dol
pri Hrastniku.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kompaktor do 29 t.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava blaga je predvidena v letu 2001 in
vezana na pozitivni sklep MOP – Urada za
varstvo narave o dodelitvi subvencije.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
bo naknadno dogovorjen z izbranim ponud-
nikom.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sektor gospodarskih javnih služb, kontakt-
na oseba Gričar Ernest, inž. (tel.
0601/43-361).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z nakazilom na
ŽR št. 52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: KSP Hrastnik, d.d., Cesta
3. julija 7, 1430 Hrastnik, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 5. 6. 2000.

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

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko umak-
ne ponudbo do 25. 4. 2000 do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
tehnična ustreznost stroja, reference in osta-
la merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti predana v zapečate-
ni kuverti s pripisom predmeta javnega raz-
pisa in številko objave v Uradnem listu RS.

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

čilo je bil objavljen dne 20. 8. 1999 pod št.
Ob-9939, objava o izidu pa dne 12. 11.
1999.

KSP Hrastnik, d.d.

Št. 40200/0032/99 Ob-23895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim premoženjem,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel.
062/2201-360, faks 062/2201-359.

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

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material, po-
trošni material ter toaletno sanitarni ma-
terial.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT oziroma 20,000.000
SIT/letno.

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

cesivna dobava v roku 24 mesecev od da-
tuma podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospo-
darjenje z občinskim premoženjem, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 323/III,
od 8. do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 4. 2000.

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

predložiti ponudbe: 17. 4. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
delek za gospodarjenje z občinskim premo-
ženjem, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 13. uri, na sedežu naročni-
ka, v sobi 323/III.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja in plačila je nad 30 dni od uradnega
prejema fakture.

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: v
skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe ponudniki ne smejo umakniti po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, dobavni rok, reference, druge
ugodnosti.

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Št. 4/2000 Ob-23908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Zavod za šport, Ulica Vita Kraigherja 8,
2000 Maribor, 062/221-771.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave in montaže: Javni za-
vod dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: batni kompresor komplet-
no agregatiran z elektro motorjem, olj-
nim separatorjem, z avtomatskim delo-
vanjem in naslednjimi karakteristikami:

– hladilni medij NHR, RZ17,
– hladilna kapaciteta Q = 345 kW na

režimu –15°/+35°C,
– elektromotor N = 110 kW, Ns = 1200

obr./min,
– tip kompresorja N8WB, firma MY-

COM.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 8. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

predviden datum zaključka dobave je 15. 8.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se dobi na naslovu:
Javni zavod dvorana Tabor, Koresova ul. 7,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig je možen sa-
mo osebno s pisnim pooblastilom, vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure. Razpisno doku-
mentacijo je mogoče dvigniti do 31. 3.
2000 do 13. ure.

(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. 4. 2000 do 12. ure (pošt-
ni žig, v vložišče naročnika).

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi na naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo v višini 7% od ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi 60 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 zaradi združevanja investicij-
skih vložkov sklenjena tri partitna pogodba
o dobavi in montaži batnega kompresorja.

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,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.

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 merilo za izbor je cena ob pogoju, da
ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahte-
ve. Ob enaki ceni pa se kot merilo uporabi-
jo reference in ugodnejši plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu: Javni zavod dvorana Ta-
bor, Koresova ul. 7, Maribor, pri Branku
Kirbišu, na tel. 062/300-445, vsak dan
med 8. in 11. uro.

16., 17.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Zavod za šport

Ob-23909
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-114, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Obrat Trbovlje, Obrat
Hrastnik, Obrat Separacija, Strokovne
službe.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniki in pripadajo-
ča oprema.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,660.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno do 31. 12. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Oddelek za in-
vesticije, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
sabo vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 4. 2000 do 8.
ure, na Oddelek za investicije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Oddelek za in-
vesticije (Marjana Žagar), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 10. uri, na RTH, d.o.o. –
Oddelek za investicije.

9.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 4. 2000, po
oddaji ponudb.

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

– cena ponujene opreme – do 40 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– garancijska doba – do 30 točk,
– odprava napak v garancijski dobi – do

20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu vam bo
v času razpisa posredoval Stane Sotlar, po
E-mailu: stane.sotlar@rth.si, ali faksu
0601/26-642.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-23910
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): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

102,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ru-
darska priprava dela, Slobodanka Gomboc,
Partizanska 78, 3320 Velenje, soba št.
312, tel. 063/871-465, int. 2127, faks
063/869-131, e-mail: matjaz.kovac@rlv.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, 3320 Velenje, so-
ba št. 234 (Ana Špoljar).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 10. uri, Premogovnik Vele-
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nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 4. 2000 do
8. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-23911
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.

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

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

trebno dobaviti: približno 8 manjših rab-
ljenih vseljivih nezasedenih stanovanj v
izmeri do 45 m2, v Mestni občini Celje,
za potrebe socialnih upravičencev.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: do
120.000 SIT za m2 stanovanja.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
5. 5. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, kontaktna oseba:
Hren Tatjana, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000, urad-
ne ure vsak dan od 8. do 11. ure, ob sredah
od 8. do 11. ure in od 14. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 3.570 SIT (v ceni
je vključen DDV) in se plača virmansko na
žiro račun 50700-652-25505, sklic na št.
186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg celjskih
knezov 8, Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2000, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg celjskih knezov 8,
Celje, ob 13.15.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 15 dni po podpisu kup-
ne pogodbe.

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:
če so ponudniki oziroma pooblaščenci po-
nudnikov pravne osebe: da so registrirani
za opravljanje dejavnosti posredovanja pri
prodaji, da ni zakonske osnove za prepo-
ved sklenitve kupoprodajne pogodbe, po-
nudniki pa morajo priložiti k ponudbi tudi
drugo dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacija in lega
stanovanja ter ostale ugodnosti, ki jih nave-
de ponudnik (način uporabe in pomembnost
posameznega merila sta razvidna iz razpi-
sne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dokaz o lastništvu ponujenega stano-
vanja.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 18. 4. 2000.

16., 17.
Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-23896
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, Trebnje, faks 068/462-151.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 115.000 litrov kurilnega
olja EL in 15.000 l plina – propan (kon-
tejnerski prevoz) – sukcesivna dobava.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

cesivne dobave za čas enega leta od podpi-
sa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po preteku enega leta od sklenitve po-
godbe.

6.(a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Dom sta-
rejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210
Trebnje, kontaktna oseba: Darinka Trdina,
tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000,
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  6.000 SIT  (vključno
z DDV) z virmanom na žiro račun Doma
starejših občanov Trebnje številka
52120-603-32286.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Treb-
nje, Stari trg 63, 8210 Trebnje. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ponudba Dom starejših občanov
Trebnje – ne odpiraj“ in številko objave v
Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2000 ob 13. uri v Domu starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, v pisarni di-
rektorja doma.

9. Znesek, vrste in trajanje veljavnosti fi-
nančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo naročila je
po vsakokratni dobavi v roku 45 dni po pre-
jemu računa.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovno in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana posobnost: zahte-
ve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Darinki Trdina, poslovni sekretarki
Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg
63, tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151.

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

čilo je bil objavljen dne 18. 2. 2000 pod št.
13-14, objava o izidu pa dne 24. 3. 2000.

Dom starejših občanov Trebnje

Ob-23897
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, Trebnje, faks 068/462-151.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga – živila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
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a) sveže ter suho sadje in zelenjava,
orientacijska vrednost 2,500.000 SIT;

b) zmrznjena zelenjava in sadje, orien-
tacijska vrednsot 300.000 SIT;

c) mleko in mlečni izdelki, orientacij-
ska vrednost 4,500.000 SIT;

d) ribe, orientacijska vrednost
700.000 SIT;

e) meso in mesni izdelki, orientacij-
ske vrednosti 6,000.000 SIT;

f) perutnina, orientacijska vrednost
1,000.000 SIT;

g) kruh in pekarsko pecivo, orienta-
cijska vrednost 1,700.000 SIT;

h) splošno prehrambeno blago, orien-
tacijske vrednosti 5,100.000 SIT;

i) alkoholne in brezalkoholne pijače,
orientacijske vrednosti 800.000 SIT.

Ponudnik se lahko poteguje tudi za del
zahtevanega blaga. Naročnik si pridržuje
pravico, da za posamezno skupino blaga ali
posamezne izdelke izbere več najugodnej-
ših ponudnikov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,600.000 SIT.

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

cesivne dobave za čas enega leta od podpi-
sa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po preteku enega leta od sklenitve po-
godbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Trebnje, Stari trg 63,
Trebnje, kontaktna oseba: Darinka Trdina,
tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151, vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) z virmanom na žiro račun Doma sta-
rejših občanov Trebnje, številka
52120-603-32286.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Treb-
nje, Stari trg 63, 8210 Trebnje. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ponudba Dom starejših občanov
Trebnje – ne odpiraj” in številko objave v
Uradnem listu RS; ter oznako ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2000 ob 14. uri v Domu starejših
občanov Trebnje, Stari trg 63, v prostorih
knjižnice doma.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.
Bančne garancije za resnost ponudbe ni
potrebno predložiti, če ponudnik predloži
ponudbo za posamezno skupino oziroma
posamezne skupine živil in je vrednost po-
nudbe v skupnem znesku nižja od zneska
200.000 SIT.

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

krajši od 30 dni od dne prejema računa za
blago dobavljeno v preteklem mesecu.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika in rok
plačila.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Darinki Trdina, poslovni sekretarki
Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg
63, tel. 068/462-131 ali 462-100, faks
068/462-151.

16., 17.
Dom starejših občanov Trebnje

Št. 1/2000 Ob-23919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks0601/26-090.

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, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža kalo-
rimetra s pripadajočimi rezervnimi deli
in priborom.

(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:
5,200.000 SIT.

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

29. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 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, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 4. 2000.

(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 17. 4. 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 17. 4. 2000 v prosto-
rih TET, d.o.o., ob 10.30.

9.

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,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost),
– certificiranost proizvajalca opreme

(ISO 9001),
– garancijska doba.
15., 16., 17.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-23931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
Metlika, 068/63-140.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom počitka Metli-
ka, Mestni trg 16.

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

A) meso in mesni izdelki,
B) perutninsko meso,
C) kruh in pekovsko pecivo,
D) mlevski izdelki in testenine,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
F) sveže sadje in zelenjava,
G) pijače in napitki,
H) mleko in mlečni izdelki,
I) splošno prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo del razpisanega
javnega naročila (posamezne skupine).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se sestoji iz devetih skupin, in sicer:

A) meso in mesni izdelki: 13,500.000
SIT,

B) perutninsko meso: 1,750.000 SIT,
C) kruh in pekovsko pecivo: 3,600.000

SIT,
D) mlevski izdelki in testenine:

1,150.000 SIT,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje: 2,700.000 SIT,
F) sveže sadje in zelenjava: 2,500.000

SIT,
G) pijače in napitki: 1,000.000 SIT,
H) mleko in mlečni izdelki: 3,800.000

SIT,
I) splošno prehrambeno blago:

5,600.000 SIT.
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Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin nabav posameznih živil, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava blaga v obdobju enega leta.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
počitka Metlika, Mestni trg 16, Metlika, taj-
ništvo, med 8. in 14. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52130-603-34088, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom počitka Metlika, Mest-
ni trg 16, Metlika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 10. uri, v Domu počitka.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: garancija v višini 5% razpisne vredno-
sti posamezne skupine, na katero se prijavlja,
z veljavnostjo 30 dni po izdaji sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
15 dni po dobavi.

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: 45 dni po odpi-
ranju ponudb oziroma do sklenitve pogod-
be z naročnikom.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– revizija pri posamezni skupini ali pod-
skupini razpisanega blaga ne zadrži izvrši-
tve sklepa pri ostalih skupinah blaga,

– kontaktna oseba: Matkovič Janez, tel.
63-140, vsak dan do 13. ure.

16., 17.
Dom počitka Metlika

Št. 0048-308/34-00 Ob-23947
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: dobave svežega me-
sa in mesnih izdelkov se bodo vršile na
lokacijah Ministrstva za notranje zadeve, in
sicer:

– Uprava skupnih služb, Oddelek pre-
hrane Tacen, Rocenska 56, Ljublja-
na-Šmartno;

– Uprava skupnih služb, Oddelek pre-
hrane DMP, Kotnikova 8, Ljubljana;

– Uprava skupnih služb, Oddelek za po-
čitniško dejavnost, Debeli rtič, Jadranska 2,
Ankaran;

– Uprava skupnih služb, Sektor za oskr-
bo Gotenica, Kočevska Reka;

– Center za odstranjevanje tujcev RS,
Celovška 166, Ljubljana in

– Izpostava centra za odstranjevanje tuj-
cev RS, Prosenjakovci 76c, Prosenjakovci.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava svežega mesa in mesnih iz-
delkov, in sicer:

1. Sklop - sveže meso:
a) junčje meso,
b) svinjsko meso,
c) telečje meso, kunci, divjačina
2. Sklop – mesni izdelki:
a) klobase, suhomesni izdelki, poltrajne

in trajne konzerve,
b) narezek – individualno vakuum paki-

ranje,
3. Sklop – perutnina:
a) sveže meso,
b) mesni izdelki,
4. Sklop – sveže meso in mesni izdelki:
a) sveže meso,
b) mesni izdelki,
5. Sklop - meso in mesni izdelki:
a) junčje meso,
b) svinjsko meso,
c) telečje meso,
d) piščančje meso,
e) puranje meso,
f) divjačinsko meso,
g) mesni izdelki in delikatesa,
6. Sklop – sveže meso in mesni izdelki:
a) junčje meso,
b) svinjsko meso,
c) mesni izdelki ,
7. Sklop – perutnina:
a) sveže meso in jajca,
b) mesni izdelki,
8. Sklop – sveže meso in mesni izdelki:
a) junčje in svinjsko meso,
b) sveža perutnina in jajca,
c) mesni izdelki.
Orientacijska količina po posameznih ar-

tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremem-
be količin za posamezen artikel, glede na
spremembe potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo vse artikle v celoti
(sklopi od 1 do 8), ali artikle po posamez-
nih sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih artiklov iz posamez-
nih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za vse sklope skupaj
(od 1 do 8) je 120.000.000 SIT.

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

– sklop 1: 32.000.000 SIT,
– sklop 2: 28.000.000 SIT,
– sklop 3: 23.000.000 SIT,
– sklop 4: 7.000.000 SIT,
– sklop 5: 10.000.000 SIT,
– sklop 6: 10.000.000 SIT,
– sklop 7: 7.000.000 SIT,
– sklop 8: 3.000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava artiklov bo sukcesivna za čas enega
leta od podpisa pogodbe, na osnovi sprot-
nih naročil naročnika.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 1.8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava
skupnih služb, sektor za prehrano, sta-
novanjske in počitniške zadeve, Rocenska
c. 56, Ljubljana-Šmartno (Tacen, kontakt-
na oseba: Mira Pecl, tel. 061/1516515,
int. 313.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 10. do
12. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, števil-
ka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-34-00

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije,  iz  katerega  morajo  biti  raz-
vidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov,  navedba  ali  je  davčni  zavezanec
ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 4. 2000, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki morajo oddati po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vlo-
žišče, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 4.
2000, ob 9. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računov, ki so izstavljeni po posameznih
dobavah.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi mesa in mesnih izdelkov, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika in celo-
vitost ponudbe.

Največje število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 24 točk, za
kvaliteto 4 točke, za finančno stanje
ponudnika 4 točke in za celovitost ponud-
be 2 točki.

15., 16., 17.
Republika Slovenija, Ministrstvo za

notranje zadeve

Št. 37 Ob-24037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa
32, 1000 Ljubljana, faks 316-754.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): merila za izbiro najugod-
nejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki
bodo upoštevane – kvaliteta izdelka, garan-
cijski roki, drugo kar ponudi ponudnik, dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 4. 2000 do
12. ure, na naslov: Gimnazija Ljubljana Šiš-
ka, prevzemnik Igor Slobodnik, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana, tel. 061/556-695, faks
061/316-754.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

3. (a) Kraj dobave: Gimnazija Ljubljana
Šiška, Aljaževa 32, Ljubljana, tel.
061/556-695.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: priprava prostora, izdela-
va in postavitev kompletne plezalne ste-
ne na steno dimenzij: 4,5 m višine in 8
m širine.

(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 vsega zahte-
vanega blaga.

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

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

1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Gim-
nazija Ljubljana Šiška, kont. oseba Igor Slo-
bodnik, Aljaževa 32, Ljubljana, tel.
061/556-695, faks 061/316-754. Razpi-
sna dokumentacija je na voljo vse delovne
dni do 14. ure, za 3.000 SIT.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: način plačila je po položnici
na Gimnazijo Ljubljana Šiška, na račun šte-
vilka 50104-603-53643.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 7. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Gimnazija Ljubljana Šiška,
prevzemnik Igor Slobodnik, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Gimnazija Ljubljana Šiš-
ka, Aljaževa 32, Ljubljana, v mali sejni sobi.
Odpiranje ponudb vodi Desanka Kapelj-Go-
renc, prof.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni so v razpisni
dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 4. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbira
najugodnejše ponudbe in kakršnekoli ome-
jitve, ki bodo upoštevane so: kvaliteta izdel-
ka, garancijski roki, drugo kar ponudi po-
nudnik in druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki si lahko ogledajo prostor, ki
ga bodo pripravili in vanj postavili plezalno
steno. Predhodni dogovor s kontaktno ose-
bo Igor Slobodnik, prof.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Gimnazija Ljubljana Šiška

Št. 66/2000 Ob-24042
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zveza prijateljev mladine Maribor,
Razlagova ul. 16, 2000 Maribor, tel.
062/229-69-20.

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

3. (a) Kraj dobave: ZPM Maribor, Razla-
gova ul. 16, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup knjig za knjižne
nagrade namenjene učencem osnovnih
šol občin: Mestne občine Maribor in Ob-
čin Duplek, Rače-Fram, Kungota, Pesni-
ca, Ruše, Starše, Šentilj, Selnica ob Dra-
vi, Lovrenc na Pohorju, Hoče-Slivnica in
Miklavž ob zaključku akcije Prežihova
bralna značka v šolskem letu
1999/2000.

Zbirka ali avtor Število
in naslov knjige: izvodov

– Ivo Frbežar: Kresničke 1730
– Andrej Rozman: Rimanice za

predgospodiče 1730
– Bina Štampe-Žmavc: Kam je

izginil sneg 1730
– Zbirka: Zgodbe o znanstvenikih 1755
– A. T. Linhart: Ta veseli dan

ali Matiček se ženi 1460
– Homer-Sovre: Odiseja 1240
Hitro računanje 1240
– Zbirka: Ada 460

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko poda ponudbo za vse naslove
razpisanih knjig ali samo za en naslov (po-
goj: zagotovljeno število izvodov).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,700.000 SIT.

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

26. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

26. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZPM
Maribor, Razlagova ul. 16, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 3. 2000.

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

predložiti ponudbe: 3. 4. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Zveza prijateljev mladine Ma-
ribor, Razlagova ul. 16, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2000 ob 13. uri, Zveza prijateljev mladi-
ne Maribor, Razlagova ul. 16, 2000 Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: akceptni nalog v višini 5% od vredno-
sti ponudbe za zavarovanje resnosti ponudbe.

10., 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:
ponudba naj vsebuje:

– splošne podatke o ponudniku z doka-
zilom o registraciji in navedbo referenc,

– opcijo ponudbe,
– dodatne ugodnosti, ki jih lahko ponud-

nik nudi.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
najugodnejšega ponudnika bo opravila ko-
misija ob upoštevanju ponudbene cene, do-
bavnih rokov, plačilnih pogojev in morebit-
nih drugih ugodnosti, ki jih bo ponudil posa-
mezni ponudnik.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: zaradi možnosti odklona končnih potreb
od razpisanih količin si naročnik pridržuje pra-
vico ustreznih sprememb pri naročilu, prav
tako odpovedi enega naslovov knjig, kolikor
bi vrednost najugodnejših ponudb bistveno
presegale vrednost planiranih sredstev.

ZPM Maribor, Razlagova ul. 16, 2000
Maribor, tel. 062/229-69-10, Božidar
Raušl, Branka Ivančič.

16., 17.
Zveza prijateljev mladine Maribor
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek

Št. 264-25/00-0405 Ob-23881
V javnem razpisu gradbenih del brez

omejitev, št. 364-17/00-0405, Ob-22702
(stran 1876), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 22 z dne 10. 3. 2000, se 4.(a)
točka popravi in se pravilno glasi:

4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: nakup neo-
premljenih poslovnih prostorov v skupni
izmeri 190 m2, za potrebe Višjega dr-
žavnega tožilstva v Kopru. Ocenjena vred-
nost nakupa za celoto je 62,000.000 SIT.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 171/2 Ob-23610
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV Vr-
tojba v Vrtojbi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del, storitev in dobave blaga in ocenjena
vrednost celote in delov, ki se bodo oddaja-
li posamično: zaščita pred poplavami in
nova krožna prometna ureditev deponi-
je, v skupni vrednosti 15,000.000 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: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpi-
sana dela.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela morajo
biti končana v roku 70 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije na sedežu družbe Elektro Primor-
ska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
- pri administratorki komercialnega sektorja
- Andreji Kokošar, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 7. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT, skupaj 11.900 SIT, ponudniki poravna-
jo z virmanom na rač. št. 52000-601-22566,
sklic na št. 00 20777 – št. objave v Urad-

nem listu RS, s pripisom: razpisna dokumen-
tacija – zaščita pred poplavami RTP 110/20
kV Vrtojba.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 18. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo PE Gorica Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 2000 ob
11. uri, v sejni dvorani SENG, Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3 % vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 18. 4. 2000
od 11. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena v
SIT brez DDV, rok plačila, način plačila,
popust za predčasno gotovinsko plačilo, rok
dokončanja del in reference pri gradnji to-
vrstnih objektov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico podaljša-
nja roka za sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom v primeru, da takrat še ne bi
bila zagotovljena investicijska sredstva.

Vse druge informacije v zvezi z javnim
naročilom - tehnični del lahko dobite na
naslovu: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba:
Živan Savković, univ. dipl. inž. gr., tel.
065/28-345 int. 556 ali gsm. št.
041/412-019.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 34401-0002/00-23 Ob-23766
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361,
faks 067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Ilirska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje vzdrževalnih del v letu 2000 na gozd-
nih cestah v Občini Ilirska Bistrica.

Orientacijska vrednost del je
23,886.151 SIT.

Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost delov, ki se bodo od-
dajali posamično:

I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica –
orientacijska vrednost del je 16,974.451
SIT,

II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica – orien-
tacijska vrednost del je 6,911.700 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:

I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica,

II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica,

III. izvajanje vzdrževalnih del na celotnem
območju Občine Ilirska Bistrica.

(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. Dela se izvajajo po programu del
Zavoda za gozdove Slovenije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 5. 2000, dokončanje del 20. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, Ilir-
ska Bistrica, kontaktna oseba: Stanko Šk-
rab, tel. 067/41-361, faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 27. 3. 2000 do 7. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – vzdrževalna dela v
letu 2000 na gozdnih cestah v Občini Ilirska
Bistrica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!”, z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov odpošilja-
telja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 8. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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stroški naročila bremenijo občinski prora-
čun v okviru sredstev za vzdrževanje gozd-
nih cest (zbrana sredstva iz pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest, proračunskih
sredstev Republike Slovenije, lastnih sred-
stev občin).

Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu
stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni
od uradnega dneva prejema računa in prilo-
žene potrjene situacije s strani pristojne OE
Zavoda za gozdove Slovenije.

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 po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopija izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnem orga-
nu ter odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3, ki niso
starejši od 30 dni, za samostojne podjetni-
ke potrjena davčna napoved za zadnje davč-
no obdobje in potrdilo o poravnavi davčnih
obveznosti),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cen, reference in stro-
kovna usposobljenost za obseg in področje
razpisanih del, plačilni roki, ostale ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru pridobljenih sred-
stev za vzdrževanje gozdnih cest. Izbrani
izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

Na podlagi določil zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 10/93 in
1/96) pri izbiri izvajalca za vzdrževanje gozd-
nih cest v kompleksih gozdov v lasti Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo-
venije, v skladu z razpisnimi pogoji, dosedanji
upravljalci gozdov, pod enakimi pogoji, lahko
uveljavljajo prednostno pravico.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 031-03/00-3877 Ob-23773
1.Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, Trnovska vas, telefaks 062/757-166.

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

3. Kraj izvedbe: območje Občine Trnov-
ska vas na lokacijah odsekov cest.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prepla-
stitev cest in ureditev bankin :

1. LC Biš – Zavrh 3,00 + 2 x 0,5
bankina, dolžina 2333 m,

2. LC Trnovci – Pesjak 3,00 + 2 x 0,5
bankina, dolžina 4085 m,

3. Ločič – Ločič-vas 3,00 + 2 x 0,5
bankina, dolžina 1000 m.

Orientacijska vrednost vseh del znaša
17,000.000 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: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 5. 2000, dokončanje 15. 6. 2000.

7 (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trnovska vas, Trnovska vas 42, Trnov-
ska vas, vsak dan od 8. do 15. ure, v petek
od 8. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo na ŽR št. 52400-630-20876, DDV je
upoštevan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo : Občina Trnovska vas, Tr-
novska vas 42, 2254 Trnovska vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2000 ob 15.30 na sedežu Občine
Trnovska vas, Trnovska vas 42, Trnovska vas.

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% trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja
avansov ni, naročnik bo plačeval storitev na
izstavljene začasne in končne obračunske
situacije, s plačilnim rokom 60 dni od dneva
prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse oblike so v razpisni
dokumentaciji.

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:
vse zahteve so v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 4. 2000 od
15.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
062/757-750.

17. Datum prehodne objave namere o
naročilu  ali  navedba,  če  je  bila  objavlje-
na: ni.

18.
Občina Trnovska vas

Št. 005-2/00-100 Ob-23780
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks št. 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine
Šentjur pri Celju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: letno in zim-
sko vzdrževanje občinskih cest v občini
Šentjur pri Celju, v ocenjeni vrednosti na
55,000.000 SIT za obdobje 1 leta.

Naročnik lahko odda dela kot celoto ali
posamezne sklope v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost ali nesprejemljivost

variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek 1. 6. 2000, zak-
ljuček 1. 6. 2004.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur,  kontaktna  oseba:  Anica  Jaz-
binšek, pisarna št. 57, III. nadstropje, tel.
063/743-215, int. 253, telefaks
063/743-446.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50770-637-56047, Občinska
uprava Občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 4. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25.4. 2000 ob 11. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II.
nadstr.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ocenjene
vrednosti del. Veljavnost 30 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo plačal z razpisom odda-
na dela po mesečnih situacijah v skladu z
razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po preteku roka dolo-
čenega za oddajo ponudb.

V primeru da ponudnik umakne ponud-
bo po tem roku, naročnik vnovči bančno
garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, te-
lefon št. 063/743-546 in Anici Jazbinšek,
telefon 743-215 int. 253.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 19/1-00-II/7 Ob-23781
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

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

3. Kraj izvedbe del: Kočevje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja I. dela II. faze vročevoda DN 200,
ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 31. 5.
2000 do 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočev-
je, Tesarska 10, 1330 Kočevje, pri Urši
Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT je potrebno pla-
čati na žiro račun št. 51300-601-10238 pri
APP Kočevje ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 14. 4. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba vročevod”).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2000 ob 10.30 v prostorih Komuna-
le Kočevje, d.o.o.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12.
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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Ob-23782
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/81-025.

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

3. Kraj izvedbe del: Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vodohrana Tomažejk.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 6,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je julija 2000, dokončanja najka-
sneje oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. aprila 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripi-
som za “Razpisna dokumentacija vodohran
Tomažejk”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 4. 5. 2000 ob
12.30 na sedežu podjetja Komunale Tol-
min.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je 4. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnikov, reference odgovornih
oseb, plačilni pogoji, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d., Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin,

Javno podjetje, d.d.

Ob-23783
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Tolmin, Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/81-025.

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

3. Kraj izvedbe del: Zadlaz–Čadrg.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vodovoda Zadlaz Čadrg.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 28,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je maja 2000, dokončanja najka-
sneje oktobra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. aprila 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripi-
som za “Razpisna dokumentacija vodovod
Zadlaz-Čadrg”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe  se  bodo  odpirale  4.  5. 2000
ob 12. uri na sedežu podjetja Komunale
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je 4. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnikov, reference odgovornih
oseb, plačilni pogoji, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d., Sovdat Davo-
rin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in faks
065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Tolmin,

Javno podjetje, d.d.

Št. 655/00 Ob-23785
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 068/44-150, faks
068/44-159, kontaktna oseba Tone Gri-
čar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del:

A) KS Trebelno,
B) KS Trebnje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A)
– izgradnja črpalnice in povezovalne-

ga cevovoda Trebelno,
– vrednost naročila je: 15,000.000 SIT;
B)
– rekonstrukcija vodooskrbe Stu-

denca,
– vrednost naročila je: 14,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj:

A)
– sklop samo dobave vodovodnega ma-

teriala in montaže,
– sklop izgradnje objekta (Č),
– sklop zemeljskih del (izkop, zasip...),
B)
– sklop samo dobave vodovodnega ma-

teriala in montaže,
– sklop zemeljskih del (izkop, zasip...).
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: da, naročnik bo va-
riantne ponudbe obravnaval informativno.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe:

A) 90 dni po podpisu pogodbe oziroma
sukcesivno od dotoka sredstva,

B) 90 dni po podpisu pogodbe oziroma
sukcesivno od dotoka sredstev.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumentaci-
jo:  Komunala  Trebnje,  d.o.o.,  Goliev
trg 9, Trebnje, kontaktna oseba Tone Gri-
čar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 14. 4. 2000,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-
nje, s pripisom:

A) ”Razpis – Vodovod Trebelno”,
B) ”Razpis – Vodovod Studenec”
ali na blagajni podjetja v višini 30.000

SIT za posamezen razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 5. 2000 do 7.30 na naslov Komunala
Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Treb-
nje, tel. 068/44-062, faks 068/44-159,
soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom:

A) ”Ponudba vodovod Trebelno – ne od-
piraj”,

B) ”Ponudba vodovod Studenec – ne od-
piraj”

in številko objave v Uradnem listu RS ter
oznako ponudnika.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 2000:

A) ob 8. uri,
B) ob 10. uri, na naslovu Komunala Treb-

nje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od razpisane vred-
nosti za posamezno točko.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila so detajlno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela pod posamezno točko oddal ene-
mu izvajalcu oziroma v odvisnosti od ponu-
jenih sklopov.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 4. 5. 2000 do 8. ure.

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

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

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico naknadnih do-
govorov z najugodnejšimi ponudniki posa-
meznega sklopa ali celote.

17., 18.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 206/00 Ob-23861
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrast-
nik, telefaks 0601/44-000.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: glavni
sanitarni kanalizacijski kolektor “S” na
področju od muzeja do TKIHrastnik, d.d.,
– dolžina odseka I = 400 m.

Ocenjena vrednost: 38,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2000 do
31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, Hrastnik (v tajništvo podjetja).

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 25. 4. 2000 ob 13.30  v  sejni  sobi
KSP  Hrastnik,  d.d.,  Cesta  3. julija 7,
Hrastnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
do 5. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 25. 4. 2000 do
13.30.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

17., 18.
KSP Hrastnik

Ob-23842
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Valentina Vodnika,
Adamičeva 16, Ljubljana, tel. 572-347,
573-464, faks 1590-629.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Valen-
tina Vodnika, Vodnikova 162, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri obnovi šolske kuhinje.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek kon-
cem aprila 2000, dokončanje del koncem
avtusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Valentina Vodnika, Adamičeva
16, Ljubljana, kont. oseba Ana Hrovat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2000
do 31. 3. 2000 med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR OŠ Valen-
tina Vodnika, 50100-603-52102.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Valentina Vod-
nika, Adamičeva 16, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2000 ob 12.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po sklenjeni pogodbo in potrjenih si-
tuacijah.

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:
registracija, odločba pristojnega organa o
izpolnjevanju 4. člena zakona o gospodar-
skih družbah.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 4. 2000 od
12. ure dalje.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ana Hrovat, tel. 572-347, 573-464,
faks 1590-629.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport

Št. 34408-07/00-00800-06 Ob-23879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija Maribor, kontaktna oseba je Branko
Belca, univ. dipl. inž. str., Slovenska 40,
Maribor, tel. 2201-418, faks 226-551, so-
ba št. 205.

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

3. Kraj izvedbe del: Bresternica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja peš in kolesarske poti ob G-1 mimo
Bresternice – 25 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: junij–julij
2000.

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: 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 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: 5. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 12. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, Maribor, sejna soba /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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p. finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13. 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: 5. 5. 2000.

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

– vrsta:
– reference pri podobnih delih – teža

20,
– ponudbena cena – 50
– rok – 30.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava, Maribor

Št. 80/00 Ob-23899
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarjenje z ob-
činskim premoženjem, Materialno tehnič-
na služba Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/2201-363, faks 062/2201-359.

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

3. Kraj izvedbe del: kotlovnica v I. kletni
etaži poslovne stavbe na Rotovškem trgu 9,
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja plinske kotlovnice na Rotovškem tr-
gu 9, Maribor.

Ocenjena vrednost: 13,500.000 SIT.
(b), (c)
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: pričetek del



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 26 / 24. 3. 2000 / Stran 2407

po končani kurilni sezoni 1999/00, zaklju-
ček del 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarjenje z občinskim premo-
ženjem, Materialno tehnična služba, Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 12. 4. 2000.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 17. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem, Materialno teh-
nična služba, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2000 na
naslovu naročnika ob 12.30 v sobi 323/III.

10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka roka za
zbiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):Kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
slednji:

– ponujena cena,
– reference za podobne objekte v zad-

njih 5 letih v RS,
– rok izvedbe.
Teža in način uporabe meril je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Vincenc Holc, univ. dipl. inž. str.,
tel. 062/2201-363 vsak delovnik med 8. in
10. uro.

17., 18.
Mestna občina Maribor,

Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Št. 41405/00026/2000 Ob-23900
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 220-10, faks
2201-293.

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: obno-
va talnih oblog v naslednjih zavodih:

– OŠ Borci za severno mejo, Ul. bor-
cev za severno mejo 16, Maribor: zame-
njava talnih oblog v učilnici s parketom –
ocenjena vrednost je 800.000 SIT,

– OŠ Tabor I, Arnolda Tovornika 21,
Maribor: zamenjava talnih oblog na hodni-
ku s PVC oblogo – ocenjena vrednost je
4,500.000 SIT,

– OŠ Tabor II. Klinetova 18, Maribor:
zamenjava talnih oblog v učilnicah s parke-
tom – ocenjena vrednost je 3,100.000 SIT,

– OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31,
Maribor: zamenjava talnih oblog v učilnici s
parketom ter popravilo estriha – ocenjena
vrednost je 3,700.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja je predvidena
v enem sklopu ali posamično.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum  predvidenega  pričetka  in

dokončanja  del  ali  čas  izvedbe:  pričetek
del  od  27.  6.  2000,  zaključek  do
15. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– Obnova talnih oblog”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 313/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana.

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: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 17. 4. 2000
po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 16/2000 Ob-23901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: demografsko ob-
močje Občine Juršinci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) Modernizacija odsekov cest.
Orientacijska vrednost 25,000.000 SIT.
B) Preplastitve – razširitve
Orientacijska vrednost 15,000.000 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: vsak sklop posebej A
posebej B.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po
podpisu pogodbe rok dokončanja: konec
julija 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Juršinci, Juršinci 3/b, Juršinci, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmanski na-
log: Občina Juršinci ŽR 52400-630-20743
DDV je upoštevan v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 ob 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Juršinci, Juršinci
3/b, 2256 Juršinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri, Občina Juršinci,
Juršinci 3/b.

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%, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov ni; naročnik bo plačeval storitev na
izstavljene začasne in končne situacije s pla-
čilnim rokom 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse oblike so v razpisni
dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: vse zahteve so v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 2000 do
12. ure.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
062/758-214.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objav-
ljena: ne.

18.
Občina Juršinci

Št. 352-01-7/2000-2100 Ob-23902
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, Komunala, Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, tel. 068/321-514, telefaks
068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Brusnice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Center
ravnanja z odpadki Dolenjske – komu-
nalna infrastruktura (kanalski sistem fe-
kalne kanalizacije Brusnice).

Ocenjena vrednost javnega naročila:
60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 7. 2000, konec del: 31. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, Novo me-
sto, kontaktna oseba: Jordan Hrvatin, dipl.
inž. str.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačil-
ni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za fekalno kanalizacijo Brusnice”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Jordan Hrvatin, dipl.
inž. str.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 8. uri, Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo me-
sto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 11. 7. 2000.

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

16., 17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Ob-23903
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.

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

3. Kraj izvedbe del: Odlagališče Bukovž-
lak Teharje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo izvajali posamično: rekon-
strukcija dovozne ceste in infrastruktu-
re. Ocenjena vrednost del je 40 mio SIT.

(b), (c),
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in za-

ključka del ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 30. 5. 2000, predviden zaključek
del je 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje, Meta Širca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 15.000
SIT je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, na št.
50700-601-105261.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 2000 ob
12.15, v sejni sobi Javne naprave, d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 1. 6. 2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo 60 dni po opravljenih delih na podla-
gi mesečne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno- poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, tehnična usposob-
ljenost ponudnika, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, kontaktni ose-
bi Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-00.

17., 18.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Ob-23904
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.

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

3. Kraj izvedbe del: Odlagališče Bukovž-
lak Teharje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo izvajali posamično: tesne-
nje površine odlagališča, odvodnjavanje
površinskih vod in zasaditev. Ocenjena
vrednost del je 40 mio SIT.

(b), (c),
5. (a) ,(b)
6. Datum predvidenega pričetka in za-

ključka del ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 1. 7. 2000, predviden zaključek
del je 1. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje, Meta Širca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 10.000
SIT je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, na št.
50700-601-105261.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 2000 ob
11.15, v sejni sobi Javne naprave d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 1. 6. 2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo 60 dni po opravljenih delih na podla-
gi mesečne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno- poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
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14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, tehnična usposob-
ljenost ponudnika, rok izvedbe. Natančnej-
ša merila so podana v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, kontaktni ose-
bi Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-00.

17., 18.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Ob-23905
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o,
Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.

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

3. Kraj izvedbe del: Odlagališče Bukovž-
lak Teharje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo izvajali posamično: odpli-
njevanje odlagališča Bukovžlak II. faza.
Ocenjena vrednost del je 40 mio SIT.

(b), (c),
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi tudi svojo tehnično in ekonomsko
ugodnejšo varianto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in za-

ključka del ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je maj 2000, predviden zaključek
del je 31. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje, Meta Širca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 10.000
SIT je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, na št.
50700-601-105261.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 2000 ob
10.15, v sejni sobi Javne naprave, d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 1. 6. 2000.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo 60 dni po opravljenih delih na podla-
gi mesečne situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno- poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, tehnična usposob-
ljenost ponudnika, ponujena ugodnejša va-
rianta, rok izvedbe. Natančnejša merila so
podana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, kontaktni ose-
bi Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-00.

17., 18.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Ob-23924
1. Naziv in poštni naslov naročnika:

Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje, telefon
063/481-511, faks 063/481-512.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, Grevenbroi-
chova ulica, stanovanjska soseska Dolgo
polje III., Kare 6.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja stanovanjskega objekta P+4 na lo-
kaciji Dolgo polje III., Kare 6, vzhodni
blok B3 – 64 stanovanj; predvidena ne-
to stanovanjska površina 3729 m2; grad-
bena, obrtniška, instalacijska dela ter
zunanja ureditev.

Ocenjena vrednost vseh del znaša
510,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in

nespremenljivost variant: navedeno v razpi-
sni dokumentaciji – variante sprejemljive za
posamezne dele popisa.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 2000, dokončanje del april 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, 3001 Celje.

Kontaktni  osebi:  Tatjana  Hren  in
Janko Arnuš, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 28. 3. 2000 do
vključno 31. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije s projektno dokumentacijo znaša
23.800 SIT z upoštevanim 19%. DDV.

Plačilo za razpisno dokumentacijo se iz-
vrši na podlagi računa, ki ga ponudnik dvig-
ne v tajništvu Stanovanjskega sklada, soba
št. 2. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
št. 50700-652-25505, sklic je številka ra-
čuna. Ponudnik mora obvezno navesti svo-
jo davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega

sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celj-
skih knezov 8, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis:
ponudba - Izgradnja stanovanjskega objek-
ta na lokaciji Dolgo polje III., Kare 6, vzhod-
ni blok B3; 64 stanovanj.“

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 v sejni sobi Stanovanjskega skla-
da, soba št. 13, Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje, ob 14. uri.

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 3 % od ocenjene vrednosti, ki mora velja-
ti vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS; ostalo 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so določena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje kon-
taktna oseba naročnika Arnuš Janko, univ.
dipl. inž. gradb., tel. 063/481-511.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
12. 11. 1999, št. Ur. lista 92, str. 6144.

18.
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 4/33-2000 Ob-23942
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Narodna galerija, Puharjeva 9,
1000 Ljubljana, tel. 061/126-31-09; faks
061/126-31-38.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čl. ZNJ): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Puharjeva 9, 1000
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg gradbenih del in
ocenjena vrednost delov celote: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del, komunalnih priključkov in opreme
po sistemu “funkcionalni ključ v roke“
za srednji povezovalni člen Narodne
galerije.

Ocenjena vrednost celote z DDV znaša
po investicijskem programu: 735,000.000
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: za vse skupaj.
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: poleg ponudbe po
obstoječi projektni dokumentaciji lahko po-
nudnik nudi tudi svojo varianto v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
roku 30 dni po podpisu pogodbe in dokon-
čanje v 15 mesecih.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZIL
Inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, vložišče (med 8. in 14.
uro), telefon 061/133-50-40, faks
061/318-689, kontaktna oseba je Magda
Baumgartnar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po objavi v Uradnem listu RS, št. 26 z dne
24. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob priložitvi potrdi-
la o plačilu 80.000 SIT nevračljivega zne-
ska na žiro račun Narodna galerija, Puharje-
va 9, Ljubljana št. 50100-603-40141.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo pris-
peti s priporočeno pošto ali prinesene oseb-
no najkasneje do 25. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Narodna galerija, Pu-
harjeva 9, 1000 Ljubljana, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
srednji povezovalni člen Narodne galerije“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2000
ob 11. uri v sejni sobi naročnika Narodna
galerija, Puharjeva 9, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
za resnost ponudbe bo moral ponudbenik
predložiti bančno garancijo prvorazredne
banke v višini 10% ocenjene vrednosti.

Trajanje garancije 60 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: naročnik bo delo oddal
v celoti s pogodbo enemu izvajalcu, ta pa
lahko posamezna dela odda podizvajalcem,
ki pa jih mora navesti v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovanje in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 60 dni po predložitvi.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika, kadri,
– rok dokončanja del,

– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na do sedaj skle-
njenih pogodbah,

– primerjava tehničnega in finančnega
dela pogodbe po točkovnem delu,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročniku: dodatne informacije se dobijo na
pisna vprašanja naslovljena na ZIL
Inženiring d.d. Ljubljana, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana z navedbo šifre Narodna
galerija/ II. faza - srednji povezovalni člen
(kontaktna oseba Dušan Prešeren, univ.
dipl. inž. gr.) do 15 dni pred oddajo po-
nudb. Pismene odgovore prejmejo vsi po-
nudniki, ki so dvignili razpisno dokumenta-
cijo.

17. Datum predhodne objave namere o
načinu ali navedba če je bila opravljena: Ur.
l. RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 30. 4. 1999 pod št.
77/99, objava o izidu pa dne 28. 6. 1999.

Drugi neuspeli javni razpis za to naročilo
pa je bil objavljen dne 20. 8. 1999 pod št.
4/80-99, objava o izidu pa dne 29. 10.
1999 pod št. 4/104-99.

Narodna galerija

Št. 011-04-8/00 Ob-23984
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Martjanci-Dobrovnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: gradnja mostu čez Mejični potok
in rekonstrukcija ceste R2-442/1318.

Ocenjena vrednost vseh del:
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 5,5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
gradnjo mostu čez Mejični potok in rekon-
strukcija ceste R2-442/1318.” – B. T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2000
od 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-23985
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brežice-Dobova-Ri-
gonce.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: rekonstrukcija ceste R 2-420
Brežice-Dobova (Inundacija).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 26 / 24. 3. 2000 / Stran 2411

Ocenjena vrednost vseh del:
11,788.950 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku treh mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 10.000 SIT. Ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo ceste R 2-420 Brežice–Do-
bova (Inundacija).” – F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2000
od 13. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma 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 sposobno-

sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-23986
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljanica–Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: gradnja mostu čez Malo vodo pri
Ljubljanici na cesti R2-407/1145.

Ocenjena vrednost vseh del:
35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku 4 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT. Ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
gradnjo mostu čez Malo vodo pri Ljubljanici
na cesti R2-407/1145.” – B. B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2000

od 9. uri na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo v
celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, nave-
denih v zakonu o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih.

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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-23987
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Impoljca-Zavratec
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: modernizacija regionalne ceste
R3-672 Impoljca.

Ocenjena vrednost vseh del:
24,0000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela je potreb-
no izvesti v roku treh mesecev po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT. Ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, vložišče,
soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
modernizacijo regionalne ceste R3-672 Im-
poljca.” – F. S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2000
od 11. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na njego-
vi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo druge informacije ponud-

nikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 35103-10/98 Ob-24006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, (tel. 064/748-010, faks
064/741-243, e-mail: obcina.bled@bled.si.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Bled, Trubar-
jeva 7, 4260 Bled.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in inštalacijska dela pri
adaptaciji podstrešja Vrtca Bled in spre-
memba namembnosti podstrešja v igral-
nici in upravne prostore. Ocenjena vred-
nost celote je 40,000.000 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: ni predvidena oddaja
delov ali sklopov naročila posebej. Gradi se
po sistemu “Ključ v roke”.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena v naročilo.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je 15. maja 2000, dokončanje pa
30. avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko zahteva na
naslovu: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, kontaktna oseba Jože Dežman.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati vsak delovni dan
med 8. in 11. uro, najkasneje do 21. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko dobijo interesen-
ti proti dokazilu o vplačilu zneska 40.000
SIT na žiro račun Občine Bled, št.
51540-603-50251, sklic na št. 714-194.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti v zaprtih kuvertah z oznako na prednji
strani “Za javno naročilo – adaptacija vrtca”,
na zadnji strani pa z imenom – firmo ponud-
nika in z njegovo telefonsko številko in šte-
vilko faxa. Ponudbe je treba predložiti ne
glede na to, na kakšen način se dostavljajo,
do 25. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Bled, Cesta svobo-
de 13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
strokovna komisija bo odpirala ponudbe dne
25. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Bled.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
vrednosti javnega naročila, garancijo za do-
bro izvedbo posla in garancijo za odpravo
napak.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogodbena dela po sistemu “Ključ v roke”
se bodo obračunavala praviloma mesečno,
po finančnem planu, ki bo sestavni del po-
gobe in v skladu z obsegom izvršenih del.
Podrobnejša določila glede plačevanja bo
določala razpisna dokumentacija.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predpisana.

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 opredeljene v razpisni dokumentaciji
v skladu s 40. členom ZJN.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 30. aprila 2000.

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

– cena 25%,
– roki za dokončanje del 25%,
– reference izvajalca na podobnih ob-

jektih 15%,
– najugodnješi garancijski roki za izve-

dena dela 10%,
– višina režijskega pribitka na obrtniška

in instalacijska dela 10%,
– dodatne ugodnosti – zamik plačila

15%.
Občina Bled

Št. 1/2000-318 Ob-24023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje, faks 063/441-356.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom,
Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija in
preureditev centralne klima naprave s
prezračevanjem v Zdravstvenem domu
Celje. Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
2. 5. 2000, dokončanje del: 15. 6. 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, tel. 063/434-615.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 28. 3. 2000 do 12. 4. 2000, med 8. in
13. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  ponudniki,  ki  želi-
jo  dvigniti  razpisno  dokumentacijo  mora-
jo  predložiti  dokazilo  o  plačilu  stroškov
razpisne dokumentacije v višini 11.900
SIT, na žiro račun št. 50700-603-31892,
sklic na številko, naša davčna številka:
43103375; ponudnik mora na položnico
navesti svojo davčno številko in popoln na-
slov firme.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje, tajništvo ZD, v zaprti
ovojnici z označbo “Ne odpiraj – javni razpis
za sanacijo in preureditev centralne klima
naprave s prezračevanjem v Zdravstvene-
me domu Celje”, z navedbo številke objave
v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 8.15 na naslovu: v sejni
sobi Zdravstvenega doma Celje, Gregorči-
čeva 5, Celje, 1. nadstropje, desno.

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 10% od razpisane vrednosti del z ve-
ljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati pla-
čila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevze-
ti  skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
sklepal pogodbo za objekt samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi pod-
izvajalci.

13. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika  storitev  in  finančno-poslovne
in  tehnične  sposobnosti,  ki  jih  mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: zahteve so podrobneje nave-
dene v razpisni dokumentaciji (navodila 7,
in 10. čl.).

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od roka za
odpiranje ponudb do 17. 5. 2000.

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

– cena,
– kadri,
– reference,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določeni

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije

o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika tel. 063/434-522, Jože
Blazinšek.

17., 18.
Javni zavod Zdravstveni dom Celje

Št. 344-04-02/00 Ob-24025
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje, tel. 063/775-042, telefaks
063/775-134.

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

3. Kraj izvedbe del: Hudinja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Sv. Vid - Hudinja;
orientacijska vrednost del je 23,000.000
SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000, dokončanje del septembra
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Datum,do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 5.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
50720-630-10168 s pripisom “razpisna do-
kumentacija - cesta Sv. Vid - Hudinja“.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje v zaprti ovojnici z napisom
“Za razpis - rekonstrukcija ceste“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26.4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Vitanje.

10. Znesek. vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebna bančna ga-
rancija v višini 10% od vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokazila v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 6. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (teža 30 točk od100), reference
(teža 20 točk od 100), garancijski rok (teža
20 točk od 1000), plačilni pogoji (teža 30
točk od 100) in v primeru enakih točk drugi
pogoji, ki jih nudi ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Srečko Fijavž, Romana Holobar.

17., 18.
Občina Vitanje

Ob-24064
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: regionalna cesta
R1-230 Radenci–Ormož odsek 1164 Ra-
denci od km 0,080 do km 0,400 in odsek
1308 od km 0,000 do km 4,420 in od km
6,500 do km 7,248.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC od-
sek Lenart–Beltinci; pododsek Vučja
vas–Beltinci; rekonstrukcija regionalne
ceste R1-230 (R353) Radenci–Ormož
odsek 1164 Radenci od km 0,080 do
km 0,400 in odsek 1308 Radenci–Kri-
ževci od km 0,000 do km 4,420 in od
km 6,500 do km 7,248.

Sklop I. Cestni pododsek Radenci–
Hrastje Mota od P 5 do P 250

Ocenjena vrednost je 1.360,000.000
SIT.

Sklop II. R1-230 skozi naselje Vučja vas
Ocenjena vrednost je 230,000.000 SIT.
Sklop III. regionalne cesta R1-230 od-

sek 1164 in 1308 ter R3/714 cesta SV
Jurij

Ocenjena vrednost je 70,000.000 SIT.
Sklop IV. traktorske poti P44-P80,

P93-P110, P144-P179, P250-P361,
P319-P341

Ocenjena vrednost je 90,000.000 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 po
sklopih.

(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 pričetka je
takoj od uvedbe izvajalca v delo. Rok do-
končanja del je 8 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo za Sklop I., 3 mesece od uved-
be za izvajalca v delo za Sklop II, 2 meseca
od uvedbe izvajalca v delo za Sklop III, ter 2
meseca od uvedbe izvajalca v delo za Sklop
IV.

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
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 24. 3. 2000 do 17. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 150.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
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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
8. 5. 2000 do 9. 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 AC odsek Lenart–Beltinci; pododsek
Vučja vas–Beltinci; Rekonstrukcija regional-
ne ceste R1-230 (R353) Radenci–Ormož
odsek 1164 Radenci od km 0,080 do km
0,400 in odsek 1308 od km 0,000 do km
4,420 in od km 6,500 do km 7,248“ Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v 1. nadstropju.

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, in sicer:

Sklop I. 40,800.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

Sklop II. 6,900.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

Sklop III. 2,100.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

Sklop IV. 2,700.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

Za vse sklope skupaj 52,500.000 in ve-
ljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnjih 5 let, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

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 Rade
Zeljkovič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ulica Talcev 24,

2000 Maribor, tel. 062/224-559, faks
062/224-549.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 24. 4.
1998.

18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24065
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: AC baza Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Vrh-
nika–Postojna, AC baza Postojna II. fa-
za – adaptacija malih garaž ter adapta-
cija in dozidava skladišča.

Ocenjena vrednost celote je
100,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: 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-
nja je za:

– adaptacijo malih garaž: 2 meseca od
uvedbe izvajalca v delo,

– adaptacijo skladišča: 2,5 meseca od
uvedbe izvajalca v delo,

– dograditev skladišča: 3,5 mesece 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
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 24. 3. 2000 do 25. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za
razpisno 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
25. 4. 2000 do 9. 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 AC Vrhnika–Postojna, AC baza Postojna
II. faza – adaptacija malih garaž ter adapta-
cija in dozidava skladišča“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312.

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 3,000.000 SIT in veljavnostjo
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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnjih 5 let, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

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, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24066
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: AC baza Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Vrh-
nika–Postojna, AC baza Postojna II. fa-
za – adaptacija velikih garaž.

Ocenjena vrednost celote je
140,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
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in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: 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 izvedbe je
3,5 mesece 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
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 24. 3. 2000 do 25. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za
razpisno 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
25. 4. 2000 do 10. 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 AC Vrhnika–Postojna, AC baza Postojna
II. faza – Adaptacija velikih garaž“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312.

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 4,200.000 SIT in veljavnostjo
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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-

kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnjih 5 let, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

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, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24067
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: AC A10 Ljubljana–
Razdrto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va nadvoza 4-7 na priključku Logatec
na AC A10 Ljubljana–Razdrto, km
8,250, odsek 053.

Ocenjena vrednost celote je
80,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(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-
nja del je 3,5 mesece 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, tel.
17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 24. 3. 2000 do 25. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za
razpisno 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
25. 4. 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 Obnova nadvoza 4-7 na priključku Loga-
tec na AC A10 Ljubljana – Razdrto, km
8,250, odsek 053“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312.

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 2,400.000 SIT in veljavnostjo
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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnjih 5 let, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

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. 021-02-61/98 Ob-24103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/13-29-271.

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

3. Kraj izvedbe del: Zalog pri Novem me-
stu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odstra-
nitev nedovoljenih posegov v prostor -
zidani objekt, ograjni zid in nasip v Zalo-
gu pri Novem mestu na zemljišču parc.
št. 1736/4 in 1736/1, k.o. Gor. Straža.
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Orientacijska vrednost je 17,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
mesec v treh mesecih od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
špektorat RS za okolje in prostor, OE Novo
mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 7. 4. 2000.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 5. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva 1,
Novo mesto.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah, ki morajo biti vidno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj - ponudba -
odstranitev objekta“ in številko objave v
Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000 ob
10. uri, v prostorih Inšpektorata RS za oko-
lje in prostor, OE Novo mesto, Kočevarjeva
1, Novo mesto. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: ni po-
trebno.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil z
izbranim ponudnikom pismeno pogodbo.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo potencialni ponudniki na naslo-
vu Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE
Novo mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto,
kontaktna oseba Tonček Žigante, univ. dipl.
inž. grad.

17., 18.
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Ob-24071
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: A2 Vrba–Hrušica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vozišča na avtocesti A2 na odseku 2
in 602 Vrba – Hrušica.

Ocenjena vrednost celote je
75,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: 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: izvedba del je
maksimalno 24 delovni dni, rok dokončanja
del je najkasneje do 29. 6. 2000.

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
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 od 24. 3. 2000 do 3. 5.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za
razpisno 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
3. 5. 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 Sanacijo vozišča na avtocesti A2 na od-
seku 2 in 602 Vrba – Hrušica“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312.

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 2,250.000 SIT in veljavnostjo
91 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

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 Svit
Černe, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, tel. 30-94-273, faks
30-94-264.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 404-08-71/2000 Ob-23922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana, faks 061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo bo odda-
no s predhodno izvedenim javnim razpisom
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava raziskovalne
naloge: Študija s primerjalno mednarod-
no analizo v zvezi z zavarovanjem tve-
ganj ob naravnih in drugih nesrečah. Ra-
ziskovalna naloga mora biti zasnovana tako,
da bo:

1. obsegala celovito proučitev – s pri-
merjalno mednarodno analizo – možnosti
za zmanjšanje stroškov, ki se za kritje ško-
de ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo
s sredstvi državnega proračuna, in bo s te-
ga vidika,

2. dala naročniku na razpolago ce-
lostne rešitve za ureditev vseh vrst zavaro-
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vanj za tveganja ob prostočasnih aktivnostih
(gore, vode, jame, zrak), ob naravnih nesre-
čah (potres, plaz, poplava, toča, žled…) in
ob civilizacijskih nesrečah (požari, nesreče
z nevarnimi snovmi…) ter bo torej zajemala
tako osebna kot premoženjska zavarovanja
in zavarovanja odgovornosti za povzročeno
škodo (plačilo posameznika za stroške in-
tervencije zaradi malomarnosti; plačilo ško-
de, ki je nastala ob nujni intervenciji) poleg
tega pa tudi

3. določila vlogo države pri izvajanju
zavarovanj oziroma podala predloge o mož-
nostih sodelovanja med državo in zavaroval-
nicami.

Ocenjena vrednost naročila je
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila te storitve je v
skladu s 6. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti rezervirana za raziskovalce v ra-
ziskovalnih in drugih organizacijah ter za-
sebne raziskovalce, s pomočjo drugega
strokovnega in pomožnega osebja. Ponud-
nik predloži dokazila o registraciji in izpol-
njevanju pogojev za opravljanje navedene
dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99),

3. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/2000),

4. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

5. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 91/98 in 9/99),

6. Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/2000),

7. navodilo o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/97, 71/97, 1/98),

8. Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),

9. navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97,
84/99),

10. Uredba o višini zaščite domačih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naro-
čil in o merilih, kdaj se šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega pore-
kla (Ur. l. RS, št. 47/97),

11. Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99),

12. Zakon o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91),

13. Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne ose-
be morajo navesti ime in priimek, akademski
in strokovni naziv odgovornega nosilca pro-
jekta ter članov projektne skupine.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-

mo  za  del  storitev:  storitev  je  nedeljiva
celota.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
niso sprejemljivi in ne bodo upoštevani.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto. Pogojene ponudbe ne bodo
upoštevane. Ponudnik izdela ponudbo na
način, naveden v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni čas trajanja
naročila je od junija 2000 do julija 2001.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 69/99), na žiro račun št.:
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:

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

– potrdilo o registraciji davčnega urada,
če ste davčni zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 5. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejmna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS BO 69/99 – Raziskovalna naloga:
Študija s primerjalno mednarodno analizo v
zvezi z zavarovanjem tveganj ob naravnih in
drugih nesrečah“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 5.
2000 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljublja-
na, soba št. 150.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: izdelavo razisko-
valne naloge financira naročnik. Vendar pa
ima naročnik interes, da ponudnik zagotovi
delno sofinanciranje, zato je kot eno od me-
ril za izbiro najugodnejšega ponudnika do-
ločil tudi višino zagotovljenega sofinancira-
nja. To merilo in način njegove uporabe sta
navedena v 17. točki te objave. Plačilo prev-
zete raziskovalne naloge bo naročnik opra-
vil v 30 dneh od uradnega prejema računa
za uspešno izveden in od naročnika potrjen
fazni oziroma končni izdelek.

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 o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti pred-
ložiti naslednja potrdila/dokazila:

1. dokazilo pristojnega organa o regi-
straciji ponudnika za dejavnost, v katero so-
di izvajanje javnega naročila in dokazuje sta-
nje, ki na dan odpiranja ponudb ni starejše
od 30 dni;

2. odločbo pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega;

3. BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdane
s strani Agencije za plačilni promet (BON 2
in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne sme-
ta biti starejša od 30 dni) ali davčno napo-
ved za samostojne podjetnike za leto 1999,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS;

4. dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom, ne starejše od 30 dni;

5. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe, ki mora obsegati:

7.1. izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti po-
godbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu,

7.2. izjavo, da ni plačilno nezmožen,
da ni pod prisilno upravo, v stečaju, v likvi-
daciji, da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

7.3. izjavo, da v preteklih treh letih,
šteto od dneva objave javnega razpisa, nje-
govi vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi z njegovim po-
slovanjem,

7.4. izjavo, da ni prenehal opravljati
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila,

7.5. izjavo, da proti njemu ni bila izda-
na pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v kate-
ro spada izvajanje javnega naročila.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 3. 5.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

17.1. Pogoji za popolnost ponudbe
Za popolno ponudbo se šteje ponudba,

ki obsega:
1. izpolnjeno povabilo k oddaji po-

nudbe;
2. izjava ponudnika, da se strinja z

vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter da bo ponudbo pripravil
skladno z navodilom za izdelavo ponudbe;

3. dokazilo pristojnega organa o regi-
straciji ponudnika za dejavnost, v katero so-
di izvajanje javnega naročila in dokazuje sta-
nje, ki na dan odpiranja ponudb ni starejše
od 30 dni – na naslovno stran vpisati vrsto,
številko in datum dokazila;

4. odločba pristojnega organa o iz-
polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izva-
janje javnega naročila – na naslovno stran
vpisati številko in datum dokazila;

5. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe;
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6. BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdani
s strani Agencije za plačilni promet (BON 2
in BON 3 na dan odpiranja ponudb ne sme-
ta biti starejša od 30 dni) ali davčna napo-
ved za samostojne podjetnike za leto
1999, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS;

7. dokazilo pristojnih organov, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe porav-
nane davke in prispevke, določene z zako-
nom, ne starejše od 30 dni;

8. opis obsega in vsebina ponudbe
za izdelavo raziskovalne naloge;

9. reference ponudnika;

10. podpisan in žigosan vzorec po-
godbe.

17.2. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika (merila za oceno ugodnosti po-
nudb)

Pri ocenjevanju ugodnosti ponudb bo na-
ročnik uporabil sedem meril, in sicer:

Merilo Utež Največje možno
št. točk

1 2 3

1. Obseg in vsebina ponudbe 0,50 50
2. Ponujena cena 0,20 20
3. Zagotovitev sodelovanja državnih ustanov in zavarovalnih hiš 0,10 10
4. Izkušnje/reference izvajalca s področja obravnavane tematike 0,05 5
6. Vključitev mladih raziskovalcev v izvedbo naloge 0,05 5
8. Višina zagotovljenega sofinanciranja 0,05 5
9. Rok izdelave naloge 0,05 5

Način uporabe meril:
1. Glede na obseg in vsebino se vsaka od ponudb oceni z naslednjo štiridelno lestvico:

Lestvica Zahteve glede obsega in vsebine Št. točk

A A.a. Ponudba nudi izdelavo celostnih rešitev zavarovanj za največ oziroma za
vsa možna tveganja ob:
– prostočasnih dejavnostih (v gorah, vodah, jamah in zraku),
– naravnih nesrečah (potresih, plazovih, poplavah, toči, žledu…),
– civilizacijskih nesrečah (požarih, nesrečah z nevarnimi snovmi…)
in pri tem zajema tako osebna kot premoženjska zavarovanja in zavarovanja za povzročeno
škodo (plačilo posameznika za stroške intervencije zaradi malomarnosti; plačilo škode, ki je
nastala ob nujni intervenciji). 25
A.b. Ponudba nudi izdelavo celostnih rešitev zavarovanj za večino možnih tveganj ob:
– prostočasnih dejavnostih (v gorah, vodah, jamah in zraku),
– naravnih nesrečah (potresih, plazovih, poplavah, toči, žledu…),
– civilizacijskih nesrečah (požarih, nesrečah z nevarnimi snovmi…)
in pri tem zajema tako osebna kot premoženjska zavarovanja in zavarovanja za povzročeno
škodo (plačilo posameznika za stroške intervencije zaradi malomarnosti; plačilo škode, ki je
nastala ob nujni intervenciji). 10
A.c. Ponudba nudi izdelavo celostnih rešitev zavarovanj za samo nekatera možna tveganja ob:
– prostočasnih dejavnostih (v gorah, vodah, jamah in zraku),
– naravnih nesrečah (potresih, plazovih, poplavah, toči, žledu…),
– civilizacijskih nesrečah (požarih, nesrečah z nevarnimi snovmi…)
in pri tem zajema tako osebna kot premoženjska zavarovanja in zavarovanja za povzročeno škodo
(plačilo posameznika za stroške intervencije zaradi malomarnosti; plačilo škode, ki je nastala ob
nujni intervenciji). 4

B B.a. Ponudba navaja več kot tri možne načine za zmanjšanje stroškov, ki se za kritje škode
ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo s sredstvi državnega proračuna. 5
B.b. Ponudba navaja vsaj tri možne načine za zmanjšanje stroškov, ki se za kritje škode
ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo s sredstvi državnega proračuna. 3
B.c. Ponudba navaja vsaj dva možna načina za zmanjšanje stroškov, ki se za kritje škode
ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo s sredstvi državnega proračuna. 2
B.d. Ponudba navaja vsaj en možni način za zmanjšanje stroškov, ki se za kritje škode
ob naravnih in drugih nesrečah plačujejo s sredstvi državnega proračuna. 1

C C.a. Ponudba nudi izdelavo primerjalne analize z več kot osmimi tujimi
državami med katerimi so Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, Francija, vsaj ena skandinavska
država, vsaj ena država iz Severne Amerike in ena država s kake druge celine. 10
C.b. Ponudba nudi izdelavo primerjalne analize z osmimi tujimi državami med katerimi so
Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, Francija, vsaj ena skandinavska država, vsaj ena država
iz Severne Amerike oziroma s kake druge celine. 8
C.c. Ponudba nudi izdelavo primerjalne analize s šestimi ali sedmimi tujimi državami,
med katerimi so: Avstrija, Italija, Nemčija, Švica, Francija in vsaj ena skandinavska država. 6
C.d. Ponudba nudi izdelavo primerjalne analize s štirimi ali petimi tujimi državami. 4

D D.a. Ponudba podaja več kot dva različna predloga za vzpostavitev sodelovanja
med državo in zavarovalnicami na področju tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. 10
D.b. Ponudba podaja vsaj dva predloga za vzpostavitev sodelovanja med državo in
zavarovalnicami na področju tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. 7
D.c. Ponudba podaja vsaj en predlog za vzpostavitev sodelovanja med državo in
zavarovalnicami na področju tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. 3

Največje možno skupno število točk po merilu št. 1 50
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Največje možno skupno število točk, ki
jih lahko ponudba dobi na podlagi celotne
(štiridelne: A, B, C in D) lestvice, je 50; tako
visoko število točk dobi ponudba, ki v vseh
štirih delih lestvice zadosti najstrožji “a“ stop-
nji zahtevnosti. Ponudbe, ki bodo izpolnile
nižje stopnje zahtevnosti (“b“, “c“ ali “d“)
bodo ocenjene s sorazmerno nižjim števi-
lom točk, kar je enoumno razvidno iz gornje
lestvice.

2. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo
ceno bo prejel 20 točk. Ostali ponudniki
bodo prejeli za tolikor % manj točk, za koli-
kor % višjo ceno bodo ponudili.

3. Obseg sodelovanja državnih usta-
nov in zavarovalnih hiš bo na podlagi doka-
zil, ki jih bo ponudnik predložil, ocenila stro-
kovna komisija. Tisti ponudnik, ki bo v naj-
večjem obsegu zagotovil sodelovanje držav-
nih ustanov in zavarovalnih hiš, bo prejel 10
točk. Ostali ponudniki bodo dobili za toli-
kor % manj točk, za kolikor % manjši obseg
sodelovanja državnih ustanov in zavaroval-
nih hiš bodo zagotovili.

4. Podlaga za oceno izkušenj/refe-
renc izvajalcev je izpolnjen obrazec E.1.
reference ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo
ponudil največ ustreznih referenčnih izdel-
kov, bo prejel 5 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za tolikor % manj točk, za kolikor %
manj ustreznih referenčnih izdelkov bodo
navedli.

5. Tisti ponudnik, ki bo v izdelavo ra-
ziskovalne naloge vključil največ mladih ra-
ziskovalcev, bo dobil 5 točk. Ostali ponud-
niki bodo prejeli za tolikor % manj točk, za
kolikor % manj mladih raziskovalcev bodo
vključili.

6. Tisti ponudnik, ki bo pridobil sofi-
nancerje za nominalno najvišji znesek sred-
stev, ki pa ne more biti nižji od 200.000
SIT, prejme 5 točk. Ostali ponudniki bodo
prejeli za tolikor % manj točk, za kolikor %
nižji nominalni znesek sofinanciranja bodo
ponudili/zagotovili; pri tem je najnižji možni
znesek sofinanciranja, ki se še točkuje,
200.000 SIT.

7. Tisti ponudnik, ki bo ponudil naj-
krajši rok izdelave naloge, bo prejel 5 točk.
Ostali ponudniki bodo prejeli za tolikor %
manj točk, za kolikor % daljši rok izdelave
bodo ponudili.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponud-
nik, čigar ponudba bo na podlagi vseh sed-
mih meril prejela največ točk. Z izbranim
najugodnejšim ponudnikom bo naročnik
sklenil pogodbo o izdelavi razpisane razi-
skovalne naloge. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: zainte-
resirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev
navedb oziroma zahtev v razpisni dokumen-
taciji, lahko dobi dodatne informacije na Mi-
nistrstvu za obrambo RS, Uradu za logisti-
ko, Službi za javna naročila, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, pri osebi: Mar-
jana Drobež, tel. 061/171-21-09, faks
061/131-90-35.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 2. 2000 pod št.
404-08-71/2000, Ob-20010, objava o izi-
du pa dne 17. 3. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 414-04/00-2 Ob-23786
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): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Gorišnica,

– izdelava prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Gorišnica.

Ocenjena vrednost naročila: 5,500.000
SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
izvajalci registrirani za dejavnost urbanistič-
nega načrtovanja.

(b)
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo  za  vsak  segment  storitve  po-
sebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variantnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 7 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do preteka 5
delovnih dni od objave, vsak delovni dan
med 7. in 15. uro.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 5. 4. 2000 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Go-
rišnica 54, 2272 Gorišnica – “Ne odpiraj
javni razpis“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 4. 2000 ob
16. uri na naslovu naročnika.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti ponudnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišni-
ca, tel./faks 062/708-062 ali 708-275.

19., 20.
Občina Gorišnica

Ob-23852
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna ul. 64, Maribor, faks 062/307-661.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje obratovalne-
ga monitoringa za odlagališče nenevar-
nih odpadkov Pobrežje.

Monitoring obsega meritve: emisije sno-
vi v zrak, parametrov onesnaženosti pod-
zemnih vod in hrupa.

Okvirna vrednost naročila je 5 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: odlagališča nenevarnih

odpadkov Pobrežje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko
ponudijo monitoring iz 5. točke le v celoti.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: monitoring se izva-
ja za obdobje enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Snaga javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul.
64, Maribor, v tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti do 7. 3. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 9.000 SIT, ki jih ponud-
nik vplača na žiro račun 51800-601-18972
z oznako Razpisna dokumentacija za moni-
toring odlagališča.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati do 14. 4. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje,
d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 4.
2000 ob 10. uri na sedežu naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik k ponudbi priloži bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v vrednosti 5%
ponudbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila je
60 dni od datuma izdaje računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudni-
kom bo sklenjena pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– dokazilo  o  registraciji  staro  največ
6 mesecev,
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– od notarja overjena kopija odločbe o
opravljanju dejavnosti stara največ 3 mese-
ce z izjavo ponudnika, da v odločbi ni spre-
memb,

– potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec,

– potrdilo, da ponudnik ni v stečaju, sta-
ro največ 1 mesec,

– bonitetni obrazci: Bon1 in BON 2 ali
Bon 3.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudbo
lahko ponudnik umakne do 3 dni pred izte-
kom roka za oddajo pondube.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za ocenjevanje ponudb so podana v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: osta-
le informacije o naročilu so zajete v razpi-
sni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena.

20. Javno naročilo je s tem javnim raz-
pisom je objavljeno prvič.

Snaga Maribor, d.o.o.

Ob-23853
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Piran, Fornače št. 33, tel.
066/21-750-50, faks 066/21-750-15,
kont. oseba Valter Puhov.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja, oseb ter interesov Javnega podjet-
ja Okolje Piran, d.o.o., Piran, in sicer:
požarno, strojelomno/kanaliz., strojelom-
no, zavarovanje odgovornosti, požar-
no/obala, zavarovanje pristanišča, plava-
joče zavese, vlomsko zavarovanje, avto-
mobilsko zavarovanje in nezgodno zavaro-
vanje kopalcev.

Orientacijska vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja, območje Občine Piran.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: subjekti po zakonu o zavaro-
valništvu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št.
13/2000), ZOR in ZOZP.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba  posamičnih  delov  stori-
tve,  če  se  lahko  ponudniki  potegujejo
tudi samo za del storitev: samo celotna
ponudba.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev, od
1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o., Piran, For-
nače 33, kont. oseba Valter Puhov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 po
enodnevni predhodni najavi po faksu z do-
kazilom o plačilu zneska za razpisno doku-
mentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT (davek na do-
dano vrednost je vključen), negotovinsko
plačilo, na račun št. 51410-601-12921.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje,
Piran, d.o.o., prevzemnik tajništvo uprave,
Piran, Fornače 33.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ponudba  –  Ne
odpiraj”  in  številko  objave  javnega  raz-
pisa  v  Uradnem  listu  RS  ter  z  navedbo
predmeta naročila “zavarovanje premože-
nja”, naslovom naročnika in naslovom po-
šiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2000 ob 13. uri, sejna soba
uprave, na naslovu: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o. Piran, Fornače 33.

12.
13. Glavni  pogoji  glede  financiranja

in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na  določila  v  drugih  dokumentih:  naroči-
lo  v  celoti  financira  naročnik  iz  lastnih
sredstev. Način plačevanja ter roki so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji, glavni po-
goji plačila se bodo dokončno oblikovali v
pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem pondube.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, ki so navedene
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 4. 2000.

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

a) premija – cena:
najnižja cena – 100 točk,
za vsako naslednjo ceno se število točk

zmanjša v sorazmerju z odstotkom, ki ga ta
cena predstavlja napram najnižji ceni,

b) strokovnost:
število cenilcev na področju delovanja

naročnika in s stalno zaposlitvijo na obali:
– največje število – 30 točk,
– odstopanje  manj  kot  3  cenilci  –

20 točk,
– odstopanje  za  3  cenilce  in  več –

10 točk,
– nobenega stalno zaposlenega cenil-

ca na obali – 0 točk,
c) prometno reševanje škod:
– plačilo najkasneje peti dan po preje-

mu potrebne dokumentacije za likvidacijo
škode – 10 točk,

– plačilo najkasneje deseti dan po pre-
jemu potrebne dokumentacije za likvidaci-
jo škode – 6 točk,

– plačilo najkasneje petnajsti dan po
prejemu potrebne dokumentacije za likvi-
dacijo škode – 2 točki,

d) plačilni pogoji – 10 točk,
vsak naslednji – 1 odbitna točka,
d) izkušnje, reference:
– na  področju  delovanja  naročnika –

20 točk,
– vsak naslednji – 2 odbitni točki.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije se dobijo samo pismeno
na naslovu pod 1. točko. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu razpisa najkasneje do
26. 4. 2000. Ponudba mora veljati do 1. 6.
2000.

19., 20.
Javno podjetje Okolje Piran,

d.o.o., Piran

Ob-23854
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, Ljubljana, faks 1373-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: varovanje objektov v
vrednosti 7,333.333 SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 5. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javno podjetje Žale, d.o.o., kontaktna ose-
ba je Irena Kušar, Med hmeljniki 2, Ljublja-
na, tel. 1373-203, faks 1373-203, soba
št. 11.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50103-601-23974 s pripisom
JR/2000.

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno  predložiti  ponudbo:  ponudbo
je potrebno predložiti do 14. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponduba za varovanje objektov” in številko
objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2000 ob 11. uri, soba št. 17
v Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmelj-
niki 2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe. Garanci-
ja velja dokler ne bo izbran ponudnik, ven-
dar pa najkasneje do poteka opcijskega
roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 14. 4.
2000 po 12. uri ne morejo več odstopiti
od ponudbe.

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

– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),

– tehnično merilo – 30 točk (30%),
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika –10 točk (10%).

18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 4. 2. 2000, Ob-
19944, objava o izidu pa dne 24. 3. 2000.

Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana

Ob-23855
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Piran, Fornače št. 33, tel.
066/21-750-50, kont. oseba Valter Pu-
hov, faks 066/21-750-15.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pomoč pri opravljanju
nadzora prometa v Piranu in Portorožu:
orientacijska vrednost naročila (vključno z
DDV) je 7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Pirana in Por-
toroža.

5. (a) Navedba  o  tem,  ali  je  izvedba
naročila  te  storitve  z  zakonom,  predpisi
ali  upravnimi  določbami  rezervirana  za
specifičen  poklic:  subjekti  po  zakonu  o
zasebnem  varovanju  in  obveznem  orga-
niziranju  službe  varovanja  (Ur.  l.  RS,  št.
32/94).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
licenca za opravljanje dejavnosti zasebne-
ga varovanja.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: samo celotna ponudba.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje  naročila  ali  datum  pričetka
in  dokončanja  storitve:  12  mesecev
začetek  1.  6. 2000,  zaključek  31. 5.
2001.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.,
Piran, Fornače št. 33, kont. oseba Valter
Puhov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT (davek na do-
dano vrednost je vključen), negotovinsko
plačilo, na račun št. 51410-601-12921.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 14. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., prevzemnik tajništvo uprave,
Piran, Fornače št. 33.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS z navedbo predmeta na-
ročila. Na hrbtni strani mora biti popolni
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2000 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Piran, Fornače št. 33.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz lastnih sredstev. Na-
čini plačevanja bodo dokončno določeni v
pogodbi na podlagi določb razpisne doku-
mentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
opredeljene v 40. členu ZJN,

– ponudnik mora imeti veljavno licenco
za opravljanje zasebnega varovanja,

– ponudnik mora imeti organizirano
službo za delo v izmenah in nočnem času.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 4. 2000.

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

a) cena:
najnižja cena – 100 točk;
za vsako naslednjo ceno se število točk

zmanjša v sorazmerju z odstotkom, ki ga ta
cena predstavlja napram najnižji ceni;

b) plačilni pogoji: 10 točk,
vsak naslednji – 1 odbitna točka;
c) izkušnje, reference:
– na  področju  delovanja  naročnika  –

20 točk,
– vsak naslednji – 2 odbitni točki.
18. Druge informacije o naročilu: do-

datne informacije se dobijo samo pismeno
na naslovu pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 26. 4. 2000.

19., 20.
Javno podjetje Okolje Piran,

d.o.o. Piran

Št. 352-00-4/00  Ob-23856
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Ministrstvo  za  okolje  in
prostor,  Urad  RS  za  prostorsko  plani-
ranje,  Dunajska 47, 1000 Ljubljana, faks:
178-1010.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje strokovnih posve-
tov, seminarjev, izdajanje publikacij in
objavljanja strokovnih gradiv, in sicer s
področja prostorskega načrtovanja,
predvsem regionalnega prostorskega
planiranja, urbanističnega in krajinske-
ga načrtovanja.

Okvirne teme, ki so predmet javnega
razpisa:

– preobrazba sistema prostorskega na-
črtovanja,

– razvoj metod in tehnik prostorskega,
urbanističnega in krajinskega načrtovanja,

– usmeritve, kriteriji, normativi in stan-
dardi na področju urbanističnega in krajin-
skega načrtovanja,

– vizije, koncepti prostorskega razvoja
na občinski in regionalni ravni,

– strategija razvoja mest in drugih na-
selij,

– spremembe in procesi v krajini in raz-
voj podeželja,

– prenove in sanacije degradiranega ur-
banega in krajinskega prostora,

– zemljiške operacije in upravljanje s
prostorom.

Ocenjena vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: leto 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska cesta 47,
Ljubljana -tajništvo v drugem nadstropju,
tel.: 178-7073, Antonija Ježek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 2000 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Dunajska cesta 47, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 4. 2000 ob 10. uri.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 21. 4.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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(a) relevantnost predlagane teme in a-
plikativnost vsebine razvoja prostorskega
načrtovanja 50%,

(b) vsebina, obseg in kvaliteta progra-
ma 25%,

(c) reference predavateljev oziroma av-
torjev 20%,

(d) organizacija izvedbe 5%.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti po-

nudniki, ki na področju predmeta javnega
razpisa načrtujejo oblikovanje nove publi-
kacije.

18., 19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 7472/2000 Ob-23893
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6; tele-
faks 12-56-053.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izvedba javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitve.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba reambulacij
temeljnih topografskih načrtov velikih
meril (TTN VM) na območju Mestne ob-
čine Ljubljana za potrebe izdelave pro-
storskih izvedbenih aktov. Orientacijska
vrednost javnega naročila je ocenjena na
ca. 55 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: urbano območje Mest-
ne občine Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: določila zakona o geodetski
službi in podzakonskih predpisov rezervi-
rajo izvedbo za specifičen poklic (geodet,
geometer).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: do-
ločila zakona o lokalni samoupravi določa-
jo lokalni skupnosti pristojnost vzdrževanja
TTN VM.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ni predvideno.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni predvideno.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ni predvideno.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del predvi-
doma 1. 6. 2000 in dokončanje del 1. 10.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za stavbna zemljišča, 1000 Ljub-
ljana, Tomšičeva 6; telefaks 12-56-053.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
27. 3. 2000 od 9. ure do petka 7. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakaza-
ti na ŽR 50100-845-62004 z oznako
“MOL prihodki OSZ – reamb. 2000“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: petek, 5. 5. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za stavbna
zemljišča,  1000  Ljubljana,  Tomšičeva
6/III  –  glavno  tajništvo  v  III.  nadstropju
desno.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 5. 5. 2000 ob 9.15 v veliki
sejni sobi naročnika Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za stavbna
zemljišča, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6/III.
nadstropje desno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 10% ponudbene cene, bančna garan-
cija za resnost ponudbe s trajanjem do
15. 6. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: po sprejetem
Proračunu MOL za l. 2000 je predvideno
mesečno plačilo opravljenega dela po si-
tuacijah, proračunska postavka 2305 –
geodetska dokumentacija, konto 420804
– načrti in druga projektna dokumentaci-
ja– razvidno iz razpisne dokumentacije (os-
nutek pogodbe).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
ni predvidena; podizvajalci niso predvide-
ni; z izbranim najugodnejšim izvajalcem za
posamezno razpisano delovišče se sklepa
pogodba – razvidno iz razpisne dokumen-
tacije

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 5. 2000
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (19. člen ZJN): po-
nudbena cena in rok izdelave; reference;
strokovna usposobljenost; opremljenost
ponudnika, vrednoteno na način oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Bi-
serka Cizar, univ. univ. dipl. inž. arh. –
telefaks 12-56-053, e-naslov: biserka.ci-
zar@ljubljana.si.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bila.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni ga bilo.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-23906
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 061/17-19-730.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za
opravljanje prevozov gotovine in dru-
gih trezorskih vrednosti, s pogojem

prevzema delavcev naročnika in mož-
nostjo brezplačnega najema oklepnih
vozil. Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: pridobljena licenca za oprav-
ljanje storitev fizičnega varovanja premo-
ženja.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
celotno razpisano storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne mo-
re predložiti variantne ponudbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno pred-
ložiti  ponudbo  v  celoti  po  razpisnih
pogojih.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek storitve je
1. 6. 2000, dokončanje storitev predvido-
ma  31. 12. 2002,  z  možnostjo  podalj-
šanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Banka Slovenije, Slovenska 35, vložišče.

Osebni dvig razpisne dokumentacije je
možen pod naslednjimi pogoji:

– pisno pooblastilo ponudnika,
– dokazilo o plačilu 50.000 SIT za dvig

razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: od 29. 3. do 5. 4.
2000, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na ŽR Banke
Slovenije, št. 501100-611-00615, s skli-
cem “Javni razpis – prevozi gotovinc”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
537, na naslovu: Banka Slovenije, Sloven-
ska 35, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila, z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: skladno z dolo-
čili posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:
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– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti na področju, katere-
ga spada izvedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in

tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivosti, izkušnje in ugled,

– reference (domače, tuje).
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 15. 5.
2000.

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

a) organizacijsko-tehnična usposoblje-
nost (0–20 točk),

b) reference ponudnika (0–30 točk),
c) poslovna zanesljivost (0–10 točk),
d) plačilni rok (0,1 točke za vsak dan

daljši plačilni rok od zahtevanega), vendar
največ za 60 dni,

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

Pri vrednotenju po točkah od a) do e)
se upošteva obtežni faktor 0,4.

f) ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

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

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki po vseh vrednotenjih skupaj
doseže najvišji rezultat.

Način uporabe meril in pomen posa-
meznega merila, ki se bodo uporabljala pri
ocenjevanju ponudb, sta razvidna iz prilo-
ge razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije lahko dobijo ponudniki
na tel. 17-19-509, kontaktna oseba Janez
Prelec.

19., 20.
Banka Slovenije

Št. 403-07-01/00-01 Ob-23907
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Ljubno v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu
2000. Ocenjena vrednost 8,200.000 SIT.

4. Kraj  izvedbe:  območje  Občine
Ljubno.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-
be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-

mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje naročila 1
leto. Začetek izvajanja po podpisu pogod-
be oziroma rok za dokončanje 31. 10.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333
Ljubno ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je
rok za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 4. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta
v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 4. 4. 2000 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta
v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora ponudbi predložiti
menico z menično izjavo za resnost po-
nudbe v višini 10% ponujene cene.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: ni zahtev.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku za
oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skup-
na vrednost razpisanih del do 60 točk, re-
ference do 10 točk, ustreznost delovnih
sredstev do 15 točk, rok plačila do 5 točk,
fiksnost cen do 10 točk. Podrobnejša
opredelitev kriterijev je v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije na Zavodu za gozdove
RS, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

19., 20.
Občina Ljubno

Št. 116/2000  Ob-23925
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144 faks 0601/26-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predelava in odstra-
nitev odpadkov, ki vsebujejo askarele.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.

Podrobnejši opis storitev se nahaja v
razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: prevzem odpadkov na
Dolu pri Hrastniku.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudnik mora imeti pridob-
ljeno dovoljenje Ministrstva za okolje in pro-
stor RS za tovrstne storitve.

(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek storitve naj-
kasneje tri mesece po sklenitvi pogodbe,
dokončanje storitve en mesec po pričetku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Tehnič-
ni sektor – Irina Pintar, Trg revolucije 4,
1420 Trbovlje (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 3. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo  (številka  bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati
znesek): dokumentacija v vrednosti
5.000+DDV je na razpolago pri kontaktni
osebi Irini Pintar, plača se ob dvigu na
blagajni RTH, predstavnik ponudnika mora
imeti s seboj vse potrebne podatke za iz-
stavitev računa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 4. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik, d.o.o., Tehnični sektor – Irina
Pintar, Trg revolucije 4, 1420 Trbovlje (za-
pečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih na-
ročilih).

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: upravna zgradba RTH, Trg revoluci-
je 12 Trbovlje, 5. 4. 2000 ob 10. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačila bodo
opravljena v roku opredeljenem v pogodbi,
po izvedbi storitve in izdaji računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno  javno  naročilo:  ponudnik  izde-
la  ponudbo  v  skladu  z  razpisno  doku-
mentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN, 5. 4. 2000 po oddaji po-
nudb.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Merila:
· ponudbena cena do 50 točk,
· rok plačila do 20 točk,
· rok izvedbe do 20 točk
· fiksnost cen do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije o javnem razpisu daje Janez Artnak
v času javnega razpisa od 6. do 14. ure na
tel. 0601-26-144 int. 358.

19., 20.
RTH Trbovlje, d.o.o.

Št. 663-05-023/2000 Ob-23926
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana, številka telefaksa:
178-34-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tisk, izdelava in razpo-
šiljanje publikacij (dvomesečno glasilo
+ občasne publikacije), v različnem ob-
segu in različni nakladi, ocenjena vred-
nost naročila je 16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: sedež ponudnika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, zakon o izvrševanju
proračuna RS.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki lahko predlo-
žijo ponudbe samo za celotno razpisano
javno naročilo.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: 1. 6. 2000 do
31. 5. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, recepcija.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 2000 od
10. do 14. ure od ponedeljka do petka.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 12. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5, v zaprti kuverti z oznako v levem
spodnjem kotu na prednji strani: “Ne odpi-
raj – javni razpis za tisk, izdelavo in razpo-
šiljanje publikacij“. Na hrbtni strani mora
biti napisan naziv in naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 4. 2000 ob 13. uri v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Kotnikova 5, Ljubljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: glavni pogoj
plačila je 30 dni od uradnega prejema fak-
ture.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila, določena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne smejo odstopiti od ponudbe po oddaji
ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena
(40 točk), roki dobave (30 točk), referen-
ce (20 točk), opremljenost (10 točk).

18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 020-24/00 Ob-23932
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, faks
061/178-7415.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: javni razpis za sofinan-
ciranje izobraževalnih, ozaveščevalnih
in informativno-komunikacijskih dejav-
nosti v zvezi z okoljem in prostorom.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
sedežu naročnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: projekti morajo biti
končani najkasneje do 30. novembra
2000.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana, kontaktna ose-
ba Dragica Bratanič, tel.: (061) 178-7329,
II. nadstropje, oziroma vložišče, II. nad-
stropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000 ozi-
roma 5. 9. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do
15. ure oziroma 5. 9. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2000 ob 10. uri oziroma 6. 9.

2000 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, II. nadstropje, Ljub-
ljana.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik finan-
cira razpisana dela v celoti iz sredstev pro-
računa RS in poravnava plačila v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna RS in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna. Avan-
si niso možni.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik. posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega regi-
stra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno do-
voljenje za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro je registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima strokovne reference.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 18. 4.
2000.

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

– informacijsko-komunikacijski oziroma
izobraževalni domet projekta;

– stopnja doseganja predlaganih ciljnih
javnosti;

– inovativnost;
– reference izvajalca projekta;
– finančna učinkovitost projekta (zago-

tovilo, da bo projekt realiziran in da ima
zagotovljenih vsaj 40 odstotkov finančnih
sredstev iz drugih virov.

Izbrani bodo ponudniki z najvišjim števi-
lom doseženih točk.

18. Druge informacije o naročilu: mo-
rebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni po-
nudniki na naslovu naročnika; kontaktna
oseba naročnika Dragica Bratanič, tel.:
061/178-7329. Ponudniki bodo o izidu
javnega naročila obveščeni v roku 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 012-1/00-2 Ob-23946
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefak-

sa: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330
Mozirje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Mozirje v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu
2000. Ocenjena vrednost 9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Mo-
zirje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fični poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudbe ni možno deliti
na posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: začetek izvajanja
po podpisu pogodbe, rok za dokončanje
31. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozir-
je, tel. 063/833-255 Vinko Jeraj, po pred-
hodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 14. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
c. 7, 3330 Mozirje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 14. 4. 2000
ob 13. uri v sejni sobi Občine Mozirje,
Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ni zahtev.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: ni zahtev.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: po razpisni dokumentaciji.

16. Datum po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. čl. ZJN): skupna vred-
nost razpisanih del do 60. tč., reference
do 10. tč., ustreznost delovnih sredstev
do 10. tč., rok plačila do 5. tč., fiksnost
cen do 10. tč., posebne ugodnosti do 5.
tč. Podrobnejša opredelitev kriterijev je v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije na Zavodu za gozdove
RS, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

19., 20.
Občina Mozirje

Zavod za gozdove RS

Št. 306-11-04 Ob-23999
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnična priprava jav-
nega glasila Ljubljana, 32,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: v razpisni dokumen-
taciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. 2, soba 255/II., Alen-
ka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 4. 2000.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  17.850 SIT,  ŽR
št.: MOL – izvrševanje proračuna,
50100-630-810108, sklic na št.
121-10101, JR-8/00-2 – tehnična pripra-
va javnega glasila Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba
255/II., Alenka Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2000 ob 13. uri, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, so-
ba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: določeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 4. 2000
od 13. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: 18. 2.
2000.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 18. 2. 2000 pod
št. JR 8/00.

Mestna občina Ljubljana

Št. 002-01-01/2000 Ob-24007
1. Naročnik, poštni naslov, številka, te-

lefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, faks: 068/3481-131.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: mesečno izdajanje ča-
sopisa “Glasilo občanov“ v nakladi 6000
izvodov, obseg časopisa je najmanj 8 stra-
ni A3 formata, lektoriranje časopisa, pre-
tipkavanje in druga administrativna dela,
prelom, prva in zadnja stran barvna, zlaga-
nje časopisa, dostava vsem gospo-
dinjstvom v občini, trženje oglasnega pro-
stora.

4. Ocenjena vrednost storitve je:
6,000.000 SIT.

5. Kraj izvedbe: Občina Trebnje.
a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-

la te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen
poklic: izvedba je vezana na registracijo
pravne ali fizične osebe za izdajanje časo-
pisa (DE/22.12 po standardni klasifikaciji
dejavnostim).

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: bo
navedeno v razpisni dokumentaciji.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne klasifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne ali fizične osebe morajo v ponudbi
navesti imena in priimke ter strokovne kva-
lifikacije lastnih kadrov, ki bodo odgovorni
za izvedbo naloge.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo celovito ponudbe in ne samo del
storitve. Variante niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: storitev se izvaja pe-
riodično vsak mesec, začne pa se s 15. 4.
2000 in konča 15. 4. 2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva dokumentacija: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kontaktna ose-
ba je vodja službe za splošne zadeve Du-
šan Mežnaršič, tel. (068) 3481-116.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do treh dni pred
rokom za oddajo ponudb, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT (DDV je vključen v ceni) na žiro račun
št. 52120-630-40206.



Stran 2426 / Št. 26 / 24. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do 4. 4. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo:ponudbo je potrebno pred-
ložiti v zaprtih kuvertah z oznako “Javni
razpis-Glasilo občanov“ na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

11. Datum in čas ter kraj odpiranja po-
nudb:ponudbe se bodo javno odpirale dne
4. 4. 2000 ob 13. uri v mali sejni sobi
Občine Trebnje.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila ali sklicevanja na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik bo me-
sečno plačeval storitve izvajalca in sicer
30 dni po prejemu računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno na-
ročilo: podpisana pogodba, sestavljena po
zahtevah iz razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravlja-
nje razpisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe po 5. 4. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izved-
beni rok (10 točk), ustreznost ponudbe de-
lovnim nalogam (5 točk), celovitost ponud-
be (10 točk), opis dela (5 točk), kvaliteta
ponujenega dela (10 točk), relevantne
ugodnosti (popusti, dodatna stran brez-
plačna idr. 10 točk), usposobljenost nosil-
cev (5 točk), splošne reference (5 točk),
izkušnje naročnika pri poslovanju s ponud-
nikom (5 točk), predlagani načini trženja
oglasnega prostora (5 točk), cena (30
točk).

Merila imajo enako udeležbo v končni
oceni.

Podrobnejša določila vsebuje razpisna
dokumentacija.

18., 19., 20
Občina Trebnje

Ob-24028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slove-
nije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 132-41-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: skupna zavarovalna
premija za vozila Davčne uprave Re-
publike Slovenije glede na naslednje ob-
like (kombinacije) zavarovanj:

I. avtomobilska odgovornost (AO) – po
zakonu določene zavarovalne vsote pove-
čane za 100% (10% doplačilo) ter 11%
doplačilo za uporabo vozila izven meja Re-
publike Slovenije;

II. AO plus: zavarovanje voznika za ško-
do zaradi telesnih poškodb z zavarovalno
vsoto 8,000.000 SIT;

III. Za vozila letnik 1996 in mlajši – sku-
paj 60 vozil:

a) Avtomobilski kasko z 2% odbitno fran-
šizo od nabavne vrednosti novega avtomo-
bila, na dan obračuna škode,

b) Kraja vozila in njegovih sestavnih de-
lov brez franšize,

c) Razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,

d) Zavarovanje vozila na parkirišču brez
franšize;

IV. Za vozila letnik 1995 in starejši –
skupaj 134 vozil;

a) Razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,

b) Zavarovanje vozila na parkirišču brez
franšize;

V. avtomobilske nezgode: višina zava-
rovalnih vsot za nezgodo voznika in potni-
kov za:

– smrt  4,000.000 SIT,
– invalidnost 8,000.000 SIT.
Ponudnik naj v ponudbeni zavarovalni

premiji upošteva, da razpolaga naročnik z
bonusom, ki mu je priznan glede na dose-
danje pogoje, in sicer:

– pri zavarovanju AO znaša bonus
23,79%,

– pri zavarovanju avtomobilskega kaska
znaša bonus 22,74%.

Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT za obdobje od vključno
1. 6. 2000 do 31. 12. 2001.

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujine.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: zavarovanje se skle-
ne za dobo od vključno 1. 6. 2000 do
vključno 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, Ljubljana; pritličje, soba P4, kon-
taktna oseba Jakše Karin, tel. 178-38-14
in telefaks 132-41-09.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. 4.
2000, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na osnovi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasni-
la lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 7. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): raz-
pisno dokumentacijo ponudnik dvigne brez
plačila, podatki iz nje so poslovna skriv-
nost.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 14. 4.
2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Jesenkova 3,
Ljubljana – pritličje, soba P4, Jakše Karin.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba javni razpis: Zavarovanje vozil Davčne
uprave Republike Slovenije”, na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja. V
primeru več ponudb s strani ponudnika,
morajo biti ovitki označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 4. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% od ponujenega zneska in velja do
29. 5. 2000.

Bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 3% od vred-
nosti pogodbe in velja še 30 dni po prete-
ku pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih:

– plačilni rok najmanj 30 dni od datuma
prejema računa.

– zavarovanje za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti z veljavno bančno garan-
cijo v višini 3% od pogodbene vrednosti.

– zavarovanje za resnost ponudbe z ve-
ljavno bančno garancijo v višini 3% od po-
nudbene vrednosti.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena pogodba,
veljavna bančna garancija za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

a) originalno dokazilo o registraciji pod-
jetja (izpis iz sodnega registra, ki ni starej-
šega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

b) original bonitetne obrazce (BON 1,
BON 2 oziroma BON 3, ki ni starejšega
datuma od datuma objave javnega razpi-
sa),

c) originalno potrdilo davčnega organa,
da ima ponudnik poravnane vse davke in
prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ki ni
starejšega datuma od datuma objave jav-
nega razpisa),

d) originalno potrdilo carinskega orga-
na o poravnavi carinskih obveznosti (ki ni
starejšega datuma od datuma objave jav-
nega razpisa),

e) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila (lahko neoverjena fotokopija),

f) izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje skleniti pogodbe,

g) izjava ponudnika, da ni v postopku
stečaja ali likvidacije,

h) podpisan in parafiran vzorec pogod-
be (parafira se vsaka stran posebej),

i) veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% od ponujenega zne-
ska (v skladu z vzorcem v razpisni doku-
mentaciji),
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j) dosedanje reference z navedbo ob-
sega izvršenih storitev v letu 1999 po vred-
nostih (nad 10 mio SIT), rokih in imenih
naročnika s področja predmeta javnega
razpisa,

k) izpolnjen obrazec “ponudba” z izjavo
ponudnika in prilogo 1 k temu obrazcu,

l) bančna garancija za izpolnitev obvez-
nosti (ponudnik parafira in žigosa vzorec iz
razpisne dokumentacije).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 4.
2000.

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

1. konkurenčnost  cen  (premija)  –
20 točk,

2. plačilni pogoji – 10 točk,
3. orientacijski čas, potreben za izpla-

čilo škode (čas v dnevih od nastanka ško-
de do sklenitve zaključnega sporazuma) –
10 točk,

4. bruto višina sklenjenih zavarovalnih
premij za leto 1999, razen življenjskih za-
varovanj – 5 točk.

Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na
osnovi točkovanja postavljenih meril. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno, da je najugod-
nejši. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki po vseh vrednotenjih meril sku-
paj doseže najvišji rezultat. Število točk po
posameznih merilih (teža meril) je navede-
no v navodilu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače
ponudnike v višini 10%.

18.) Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje do 29. 4. 2000.

19., 20.
Davčna uprava RS

Št. 025-39/2000-2 Ob-24047
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, faks
178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tehnično varovanje po-
slovnih prostorov.

Lokacije tehničnega varovanja poslov-
nih prostorov:

3.1. Območna geodetska uprava Ce-
lje, izpostava Slovenske Konjice, Mestni
trg 6, Slovenske Konjice,

3.2. Območna geodetska uprava Ce-
lje, izpostava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 1, Šmarje pri Jelšah,

3.3. Območna geodetska uprava Ljub-
ljana in izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1,
Ljubljana,

3.4. Območna geodetska uprava Mur-
ska Sobota in izpostava Murska Sobota,
Slomškova ul. 19, Murska Sobota,

3.5. Območna geodetska uprava Ptuj
in izpostava Ptuj, Krempljeva ul. 2, Ptuj,

3.6. Območna geodetska uprava Sev-
nica, izpostava Brežice, Trg izgnancev 6,
Brežice.

Ocenjena vrednost storitve na posamez-
ni lokaciji: 250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na v 3. točki navedenih
lokacijah.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko po-
tegujejo za eno ali več razpisanih nalog.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek izvajanja
storitve je opredeljena z uveljavitvijo po-
godbe, dokončanje pa eno leto po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, soba P25, Nives Jurcan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 4. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo 2.500 SIT, na žiro račun
št. 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska 12, Ljubljana, soba
25, Nives Jurcan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 6. 4. 2000 ob 10. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v prit-
ličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: v skladu z zakonom o izvrševanju pro-
računa za leto 2000 se ne zahtevajo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: vse naloge v
celoti financira naročnik, rok plačila je naj-
manj 30 dni po prejetju pravilno izstavlje-
nega računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora imeti licenco Zbor-
nice Republike Slovenije za zasebno varo-
vanje.

Za lokacije, kjer se zahteva tudi proti-
požarno varovanje mora ponudnik imeti tu-
di pooblastilo za opravljanje požarnega va-
rovanja izdanega na podlagi pravilnika o
pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Ur. l. RS, št. 64/95).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne morejo odstopiti od ponudbe po 6.4.
2000 po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Nives
Jurcan (tel. 061/178-49-27), Saša Rode
(tel. 061/178-49-21).

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava RS

Ob-24068
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske-
ga programa za rekonstrukcijo Maribor-
ske ceste v Celju, 3. etapa.

Ocenjena vrednost naročila je
1,700.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta v Ce-
lju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen 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 sa-
mo 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: rok dokončanja del
je 1 mesec po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, 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 doku-
mentacija je na voljo do 3. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 5. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Izdelavo investicijskega programa za
rekonstrukcijo Mariborske ceste v Celju,
3. etapa“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5.
2000 ob 13. uri na naslovu: Družba za
državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sej-
na soba št. 312.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti  sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 51.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posredujeta Tomaž Ko-
šič, univ. dipl. inž. grad., tel. 17-88-372,
faks 17-88-326 in Aleš Pavšek, univ. dipl.
ekon., tel. 17-88-356, faks 17-88-326 –
Družba  za  državne  ceste,  d.o.o.,  Tr-
žaška 19a, Ljubljana.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24069
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izgradnja sistema zvez
– optični kabel ob AC Maribor – Vran-
sko.

Ocenjena vrednost naročila je
128,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Maribor–Vransko.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati še osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: rok pričetka del je
takoj po sklenitvi pogodbe oziroma preje-
mu ustrezne dokumentacije. Rok dokon-
čanja del je najkasneje 4 mesece po skle-
nitvi pogodbe oziroma prejemu ustrezne
dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, 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 doku-
mentacija je na voljo do 3. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 5. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Izgradnjo sistema zvez – optični ka-
bel ob AC Maribor–Vransko“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5.
2000 ob 9. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,840.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno  nastopanje  (joint  venture)  z
opredelitvijo  in  pooblastilom  vodilnega
partnerja

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Stane Pavrič,
univ. dipl. inž. el., DARS, d.d., Ul. XIV.
divizije 4, Celje, tel. 041/651-689, faks.
063/442-001.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24070
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: avtomatsko brezgoto-
vinsko cestninjenje CP Dob na AC Viš-
nja Gora–Bič.

Ocenjena vrednost naročila je
125,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Višnja Gora–Bič.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo,  če  morajo  pravne  ose-

be  navesti  imena  in  strokovne  kvalifika-
cije osebja odgovornega za izvedbo stori-
tve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo 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: rok dokončanja del
je 2 meseca od uvedbe izvajalca v delo
oziroma do dokončanja CP Dob.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
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nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ce-
ste, 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 doku-
mentacija je na voljo od 24. 3. 2000 do
3. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 5. 2000 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vlo-
žišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Avtomatsko brezgotovinsko cestni-
njenje CP Dob na AC Višnja Gora–Bič“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5.
2000 ob 11. uri na naslovu: Družba za
državne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sej-
na soba št. 312.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,750.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno  nastopanje  (joint  venture)  z op-
redelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posredujeta Milan Pavli-
ca, univ. dipl. inž. el. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Sneberska 120b,

tel. 485-076, faks 482-960 in Marko Ma-
rolt, univ. dipl. inž. el. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ivančna Gorica, Stantetova
9, Ivančna Gorica, tel. 778-662, faks
778 664.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24128
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis: idejni projekt
izvennivojskega križanja z železnico v
Murski Soboti na cesti G1-3/318.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Petanjci-Murska So-

bota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 5 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno  predložiti  ponudbo:  17. 4. 2000
do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19-vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som Ne odpiraj! Ponudba za “Idejni projekt
izvennivojskega križanja z železnico v Mur-
ski Soboti na cesti G1-3/318.” - S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2000 ob 9. uri na naslovu: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: Naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republi-
ka Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste–Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljublja-
na.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-24129
1. Naročnik: Republika Slovenija–Mini-

strstvo za promet in zveze–Direkcija RS za
ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev

3. Vrsta storitve in opis: idejni projekt
izvennivojskega križanja z železnico v
Murski Soboti na cesti R2-441/1298.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Petanjci-Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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Zbiranje predlogov

Št. 13/2000 Ob-24005
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Snaga, javno podjetje, d.o.o.,
Maribor, Nasipna 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis z zbiranjem
predlogov.

3. (a) Kraj izvršitve: Maribor z bližnjo oko-
lico.

(b) Predmet razpisa: zbiranje predlo-
gov za recikliranje kosovnih odpadkov
iz gospodinjstev, industrije, obrti in sto-
ritvenih dejavnosti pod klasifikacijsko
številko 20 po pravilniku o ravnanju z
odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98).

Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.

(c) Možnost delnih izvršitev: delne izvrši-
tve so možne.

(d) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
se ocenjuje na osnovi cene po pripeljani
utežni enoti odpadkov na sprejemnico v re-
ciklažni center (SIT/t).

Letna količina odpadkov za predelavo v
reciklažnem centru je 38.000 ton.

Ocenjena vrednost naročila je do 140
mio SIT na leto.

4. Predviden datum (prve) dobave: za-
četek gradnje do 90 dni.

5. Predviden datum končne dobave: za-
ključek in testni zagon: do 180 dni.

6. (a) Razpisno dokumentacijo je možno
dobiti na naslovu: Snaga, javno podjetje,
d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Mari-
bor – v tajništvu podjetja.

(b) Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati do: 3 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972, z oznako “RD –
reciklaža”.

7. (a) Rok za oddajo ponudb: ponudbe
je potrebno oddati do 12. 4. 2000 do 14.
ure.

(b) Naslov za oddajo ponudb: Snaga, jav-
no podjetje, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor – v tajništvu podjetja.

8. Odpiranje ponudb: 13. 4. 2000 ob
12. uri, na sedežu naročnika.

9. Finančna zavarovanja

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: javno naročilo je
potrebno izvesti v roku 5 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 4. 2000 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija–
Ministrstvo za promet in zveze–Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška
19-vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som Ne odpiraj! Ponudba za “Idejni projekt
izvennivojskega križanja z železnico v Mur-
ski Soboti na cesti R2-441/1298.” -S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 4. 2000 ob 10. uri na naslovu: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in zve-
ze–Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19, sejna soba 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določene-
ga za predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: na-
ročnik bo druge informacije ponudnikom
posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki
jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Repub-
lika Slovenija–Ministrstvo za promet in
zveze–Direkcija RS za ceste–Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Za resnost ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%

razpisane vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garan-

cija slovenske banke;
– trajanje finančnega zavarovanja: ena-

ko veljavnosti ponudbe.
Za dobro izvedbo posla:
– znesek finančnega zavarovanja: 10%

pogodbene vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garan-

cija slovenske banke;
– trajanje finančnega zavarovanja: za čas

trajanja garancije.
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,

da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja: rok plači-
la je 30 dni od prevzema odpadkov v spre-
jemnici.

Za prodajo opreme je rok plačila mini-
malno 60 dni po podpisu prevzemnega za-
pisnika.

11. Zahtevana pravna oblika ob dodeli-
tvi javnega naročila: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za daljše obdobje v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve do ponudnikov za priznanje
sposobnosti:

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

Ostale zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum možnega odmika ponudbe:
ponudbo je možno umakniti 2 dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila:
– obratovalni stroški recikliranja – 25,
– ocenjena investicijska vrednost napra-

ve – 20,
– način financiranja – 15,
– garancija na vsebino izvedbe – 10,
– zagotavljanje lokacije za postavitev na-

prave – 10,
– reference ponudbene tehnologije –

10,
– zagotavljanje končne dispozicije pro-

duktov recikliranja – 5,
– drugi elementi, ki so sestavni del pro-

jektne naloge – 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki po
mnenju naročnika enakovreden. Kot konč-
na ocena velja zmnožek uteži z oceno ter
seštevek vseh zmnožkov posameznega po-
nudnika.

15. Druge informacije: podrobnejše in-
formacije lahko ponudniki dobijo na naslovu
naročnika ali po tel. 062/305-615, med 8.
in 10. uro, pri Branku Kosiju.

16. Datum objave namere o naročilu: ni
bilo objave o nameri.

17. Neuspeli razpis: razpis se objavlja
prvič.

Snaga, javno podjetje, d.o.o., Maribor
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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-23759
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3., 4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: osebni avtomobil (zame-
njava).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je prispela samo ena ponudba, za-
to ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21842.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 11-99 Ob-23760
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena, reference podjetja, re-
ference kadrov, funkcionalne lastnosti
opreme, finančno stanje, servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com, d.o.o., Brnči-
čeva 45, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava mrežne komuni-
kacijske opreme za potrebe JP Ener-
getike Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,648.725,26
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,872.330,60 SIT, 5,851.791,68 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19909.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 81-33/88 Ob-23768
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (85%),
plačilni pogoji (5%), potrjene pozitivne refe-
rence ponudnika za dobavo identične opre-
ne (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Kleče.

(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potre-
bo dobaviti: dobava drobne opreme in
materiala pri zamenjavi VN opreme v
RTP 220/110/35 kV Kleče - 4. etapa.

7. Pogodbena vrednost:
14,642.604,86 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 12,555.826
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,642.604,86 SIT, 14,495.008 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9-10, z dne 4. 2. 2000.

Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana

Št. 046/99 Ob-23776
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, plačilni pogoji 10%,
tehnična ustreznost 20%, reference 15%,
garancija 5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Andrew, GmbH, Nemčija.

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

trebno dobaviti: satelitska postaja, 1 kom-
plet.

7. Pogodbena vrednost: 446.710,36
EUR.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 507.000 EUR, 431.580 EUR.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14282.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 50-336-13/99 Ob-23789
1. Naročnik, poštni naslov: Inštitut Re-

publike Slovenije za rehabilitacijo, Linharto-
va 51, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 2. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): priznanje sposobnosti po pogo-
jih v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Unistar, d.o.o., d.d., Ljubljana,
2. Jerovšek Computers, d.o.o., Dom-

žale,
3. ECS, d.o.o., Trzin,
4. PCX Computers, d.o.o., Ljubljana,
5. Iskra Računalniki, d.o.o., Ljublja-

na,
6. Skupina Atlantis, d.o.o., Ljubljana,
7. Select Technology, d.o.o., Ljub-

ljana,
8. MDS Metalka, d.d., Ljubljana,
9. Oria Computers, d.o.o., Zagorje

ob Savi,
10. Advant, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana in Inštitut za
rehabilitacijo, Enota Maribor, Čufarjeva 5,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebni računalniki po raz-
pisni dokumentaciji za čas od 15. 12.
1999 do 15. 12. 2000.

7. Pogodbena vrednost: ca.
15,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 12.
1999.

13. 
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 11/2-75/2000 Ob-23857
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
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnej-
šega ponudnika temelji na uporabi meril,
ki so bila določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Masterline d.o.o., Vojkova
74, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: nabava in montaža radij-
skega dostopnega sistema točka več
točk v frekvenčnem pasu 3,4 GHz do
3,6 GHz.

7. Pogodbena vrednost:
49,626.326,55 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,941.484,28 SIT, 49,626.326,55
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97-98 z dne 3. 12. 1999,
Ob-16431.

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana
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Ob-23887
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za

elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška
25, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja pedagoške opreme.

3. Datum izbire: 13. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, rok
dobave, kvaliteta, ugodnosti, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Belmet, d.o.o., Prušnikova
95, Ljubljana, Hermes Plus, d.d., Šlandro-
va 2, Ljubljana, Črnuče, GEC, Litijska c.
186, Ljubljana–Dobrunje, Gambit Trade,
Savska cesta 3a, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 25.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pedagoška oprema.
7. Pogodbena vrednost:
– Belmet, d.o.o., Prušnikova 95, Ljub-

ljana – 880,584.55 SIT,
– Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, Ljub-

ljana Črnuče – 588.416,56 SIT,
– GEC, Litijska c. 186, Ljubljana–Do-

brunje – 1,240.000 SIT,
– Gambit Trade, Savska cesta 3a, Ljub-

ljana – 4,456.646 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,665.977,76 SIT, 7,165.647,11 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999, Ob-17106.

Fakulteta za elektrotehniko

Ob-23862
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene – 50 točk,
– merilo na podlagi roka plačila – 30

točk,
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnih razpisanim delom –
10 točk,

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika – 10 točk.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komtrade, Milan Kolbl, s.p.,
Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet dobave je dobava
zaščitnih sredstev in delovnih oblačil.

7. Pogodbena vrednost:  7,530.009,41
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:7,530.009,41 SIT, 7,155.079 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Ob-23863
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene – 50 točk,
– merilo na podlagi predplačila – 30 točk,
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnih razpisanim delom –
10 točk,

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika – 10 točk.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tamček M&M, d.o.o., Ce-
lovška 55, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet dobave je večna-
mensko komunalno vozilo.

7. Pogodbena vrednost:  19,942.139
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:19,942.139 SIT, 17,762.952 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 05096/00 Ob-23864
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): priznanje usposoblje-
nosti.

3. Datum izbire: 16. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, ocena strokovne komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Garofcarton, d.o.o., Mari-
bor, Gikart-papirna galanterija, Dol pri Ljub-
ljani, Confidia, d.o.o., Ljubljana, M Artes
Car Solkan, Unicef Ljubljana, Prezlc, d.o.o.,
Kranjska gora, Tiskarna-galerija Avsenik
Ljubljana, LIP Litostroj Ljubljana, Zveza dru-
štev za boj proti raku Ljubljana, Sonček,
d.o.o., Ljubljana, Hočevar-Gaspari, s.p.
Ljubljana, T-Graf Celje, Piramida, d.o.o., Za-
gorje, Misch, Oblak, Schwarz, d.n.o., Ljub-
ljana, V.P.C., d.o.o., Škofja vas, Turk Mat-
jaž, s.p. Zagorje ob Savi, Utrip, d.o.o., Bre-
žice, Emma, d.o.o., Hrastnik, Sidarta,
d.o.o., Ljubljana, Žarek trade, d.o.o., Ljub-
ljana, Ustanova za izgradnjo Waldortske šo-
le Ljubljana, Fotolik, d.o.o., Celje.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost:  priznanje us-
posobljenosti.

8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19953.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št 1 Ob-23865
1. Naročnik, poštni naslov: Center sle-

pih in slabovidnih, dr. Antona Kržišnika, Sta-
ra Loka 31, Škofja Loka, faks
064/624-112.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena glede na kakovost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Brumec -Ručigaj, d.o.o., Mengeš, za

skupini 2 in 8,
2. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja Lo-

ka, za skupine 9, 12, 15 in 16,
3. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,

za skupini 4 in 5,
4. Nektar, d.o.o., Črnuče, za skupino

14 in 16,
5. Peks Škofja Loka, d.d., za skupino

11,
6. Desta Demastja Stanislava, s.p. Ra-

domlje, za skupino 8,
7. Mesarija Arvaj Anton, s.p., Kranj, za

skupino 3,
8. Pekarna Kranj, d.d., Naklo, za skupi-

no 11,
9. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče, za

skupino 5,
10. Emona mesna industrija Zalog, d.d.,

Ljubljana, za skupini 1 in 3,
11. Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Ljubljana, za skupine 11, 12 in 13,
12. Bergant Janez Škofja Loka, za sku-

pino 4,
13. Gross Kern, d.o.o., Stahovica, za

skupini 1,
14. Nadika, d.o.o., Kranj, za skupine 1,

3, 6, 7, 10 in 17,
15. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, za

skupino 13,
16. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, za

skupino 6 in 7,
17. Oljarica GEA, Slovenska Bistrica, za

skupino 9,
18. Kmetijska zadruga Cerklje, za sku-

pino 10 in 17.
6. (a) Kraj dobave: Center slepih in sla-

bovidnih, Stara Loka 31, Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena

vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
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– skupina 1: 19,941.600 SIT,
16,058.600 SIT,

– skupina 2: 743.040 SIT,
– skupina 3: 5,655.131 SIT, 3,767.220

SIT,
– skupina 4: 5,880.454 SIT, 3,042.980

SIT,
– skupina 5: 4,222.983,60 SIT,

3,301.809,60 SIT,
– skupina 6: 2,652.500 SIT, 2,414.850

SIT,
– skupina 7: 1,115.000 SIT, 914.200

SIT,
– skupina 8: 1,011.318,80 SIT,

974.430 SIT,
– skupina 9: 3,111.652,80 SIT,

3,001.829,76 SIT,
– skupina 10: 961.880 SIT, 700.520

SIT,
– skupina 11: 4,875.227 SIT,

3,474.552 SIT,
12. 1,018.291,60 SIT, 847.607 SIT,
– skupina 13: 734.088,30 SIT,

580.706 SIT,
– skupina 14: 2,196.250 SIT,
– skupina 15: 5,942.511,35 SIT,
– skupina 16: 677.400 SIT,

589.034,80,
– skupina 17: 7,080.000 SIT,

3,397.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000.
Center slepih in slabovidnih, dr. Antona

Kržišnika, Škofja Loka

Št. 05096/00 Ob-23875
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za nabavo in izdelavo kuvert A4 sa-

molepilne, kuverte amerikanke brez
okenca, kuverta amerikanka z levim
okencem, kuverta bela c 5 samolepilna,
kuverta C6 samolepilna se izbere Mladin-
ska knjiga Birooprema Dunajska 121, Ljub-
ljana, v skupni vrednosti 13,545.000 SIT,

– za nabavo oblazinjenih kuvert št. 3,
4, 6, 8, 10 v skupni vrednosti 14,930.000
SIT in avionsko pismo C6 v vrednosti
444.400 SIT se izbere Mladinska knjiga Bi-
rooprema Dunajska 121, Ljubljana,

– za nabavo obrazcev št. 10 splošna
položnica italijanska in madžarska  v vre-
dnosti 2,817.500 SIT se izbere INO, d.o.o.,
Polže 24, Nova Cerkev,

– za nabavo vrednostnih pisem (veli-
ko in malo) v vrednosti 3,398.350 SIT se
izbere Krojan, d.o.o., Savska 13, Domžale,

– za nabavo papirnatih valjev (veliki
in mali) v vrednosti 558.775 SIT se izbere
Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slovenska
29, Ljubljana,

– za nabavo plastičnih pisemskih
ovojnic (velike in male) v vrednosti
321.800 SIT se izbere Pomurska založba,
d.d., Lendavska 1, Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 118.000 SIT,

14,930.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,070.590 SIT, 2,872.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000, Ob-20767.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-23898
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg, 63, Trebnje, faks 068/462-151.

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

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razpis ni uspel, ker je veljavno
ponudbo predložil le en ponudnik. Javni raz-
pis se ponovi.

5.,6., 7., 8.,9., 10., 11., 12., 13., 14.
Dom starejših občanov Trebnje

Št. 364-8/00-0406 Ob-23930
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izdelavo in montažo razpravnih dvoran za
potrebe Okrajnega sodišča v Ljubljani.

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (cena, garancija, reference,
druge ugodnosti) je kot najugodnejši izbran
navedeni ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pohištvo Iskra d.o.o., Barle-
tova 3, Medvode.

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

trebno dobaviti: 12 razpravnih dvoran.
7. Pogodbena vrednost: 19,043.213 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,423.408 SIT, 16,324.728 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-23943
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Bolnišni-

ca za ginekologijo in porodništvo Kranj, Ki-
dričeva 38a, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja poprečna končna cena
in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. sanitetni in obvezilni material (celotna
skupina):

1. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana,

2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

3. Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo
100, Ljubljana,

A) podskupina material za nego rane (sa-
mo podskupina)

Sposobnost se prizna naslednjim ponud-
nikom:

1. Tosama, d.d., Vir, Šaranovičeva
35, Domžale,

B) podskupina plenice (samo podskupi-
na)

Sposobnost se prizna naslednjim ponud-
nikom:

1. Hospitalia, d.o.o., Zaloška c. 21,
Ljubljana,

2. Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, Trzin,
C) podskupina vložki (samo podskupina)
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Hosipitalia, d.o.o., Zaloška c. 21,

Ljubljana,
2. Tosama, d.d., Vir, Šaranovičeva

35, Domžale;
II. medicinsko potrošni material (celotna

skupina)
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo

100, Ljubljana,
2. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
4. Simps’S, d.o.o., Motnica 3, Trzin;

III. diagnostika in vitro (celotna skupina)
Sposobnost se prizna naslednjim ponud-

nikom:
1. Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,
2. Alposmeding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
4. Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78,

Maribor.
6. (a) Kraj dobave: JZ Bolnišnica za gi-

nekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sanitetni in obvezilni ma-
terial, medicinsko potrošni material,
diagnostika in vitro.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12, 11, 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 6-7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19512.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Ob-23945
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Martin

Krpan, Cerknica C. na jezero 17.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: sklep sprejet 16. 3.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 18
veljavnih (pravočasnih in pravilno opremlje-
nih) ponudb. Neveljavnih ponudb ni bilo. Na
odpiranju ponudb ni bila izločena nobena
ponudba zaradi nepopolnosti. Pri oceni
vseh ponudb je naročnik upošteval vsa me-
rila, ki so bila podana v razpisni dokumenta-
ciji. Merila za izbiro so bila: najnižja končna
cena in ostala merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji; teža in uporaba me-
ril (21. člen ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– meso in suhomesni izdelki, jajca:
M-KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska 23, Ko-
čevje;

– piščančje meso in hrenovke: Perutni-
na Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj;

– ribe: Brumec - Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Mengeš;

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;

– zamrznjeno pecivo in zam. zelenjava:
Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

– kruh in pecivo: Pekarna Blatnik, d.o.o.,
Predstruge 69, Videm-Dobrepolje;

– sveže sadje in zelenjava, suho sadje,
ostalo prehrambeno blago, sirupi in sokovi:
PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slo-
venčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: VVZ Martin Krpan, C.
Na jezero 17, Cerknica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava živil za prehrano
za dobo 12 mesecev.

7. Pogodbena vrednost:
– meso in suhomesni izdelki: 4,030.815

SIT,
– piščančje meso in hrenovke:

1,430.050 SIT,
– ribe: 449.280 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,333.883

SIT,
– sveže sadje in zelenajva, suho sadje:

4,732.200 SIT,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-

najva: 1,461.122 SIT,
– jajca: 167.200 SIT,
– kruh in pecivo: 1,673.290 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

3,326.095 SIT,
– sirupi in sokovi: 510.329 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– meso in suhomesni izdelki: 4,030.815

SIT, 4,028.750 SIT,
– piščančje meso in hrenovke:

1,669.480 SIT, 1,430.050 SIT,
– ribe: 519.920 SIT, 449.280 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,472.600

SIT, 2,318.320 SIT,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje:

4,732.200 SIT, 3,957.100 SIT,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-

njava: 2,553.801 SIT, 1,202.945 SIT,
– jajca: 243.320 SIT, 167.200 SIT,
– kruh in pecivo: 2,338.900 SIT,

1,673.290 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

3,351.072 SIT, 3,326.095 SIT,

– sirupi in sokovi: 601.776 SIT,
510.329 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000.

VVZ Martin Krpan Cerknica

Ob-24079
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za AC
baza Postojna – notranja oprema, objavljen
v Uradnem listu RS št. 100 z dne 10. 12.
1999, se je prijavilo pet ponudnikov. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da so bile vse ponudbe nepopolne. Gle-
de na določilo prvega odstavka 41. člena
ZJN, DARS, d.d., ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika in je po četrtem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da se
delo odda s sklenitvijo neposredne pogod-
be ob upoštevanju določil 56. člena zakona
o javnih naročilih.

5.
6. (a) Kraj dobave: AC baza Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC baza Postojna – no-
tranja oprema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24080
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Kozina–
Klanec od km 6,7 do km 7,5; nabava vozil
in opreme za AC bazo Kozina, objavljen v
Uradnem listu RS št. 94 z dne 19. 11.
1999, se je prijavilo enajst ponudnikov. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da sta bili dve ponudbi popolni, vendar
ponujata različne razpisane sklope. Tako za
nobenega od razpisanih sklopov nista pris-
peli dve popolni ponudbi v skladu z razpi-
sno dokumentacijo. Glede na določilo prve-
ga odstavka 41. člena ZJN, DARS, d.d., ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in je po drugem in tretjem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da se razpis
ponovi pod enakimi pogoji.

5.
6. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: AC Kozina–Klanec od km
6,5 do km 7,5; nabava vozil in opreme
za AC bazo Kozina.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24084
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Kozina–
Klanec od km 7,5 do km 11,5; nabava me-
hanizacije za AC bazo Kozina, objavljen  v
Uradnem listu RS št. 94 z dne 19. 11.
1999, se je prijavilo pet ponudnikov. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da je bila popolna samo ena ponudba.
Glede na določilo prvega odstavka 41. čle-
na ZJN, DARS, d.d., ni sprejel sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
drugem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se razpis ponovi pod ena-
kimi pogoji za sklope od 1 do 6 in od 8 do
12. Za sklop 7 pa se razpis ponovi pod
spremenjenimi pogoji.

5.
6. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina–Klanec od km
7,5 do km 11,5; nabava mehanizacije
za AC bazo Kozina.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 01/00 Ob-23761
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, število zaposlenih, oprem-
ljenost ponudnika, izvajanje del, reference,
rok plačila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Moja, d.o.o., Sadinja vas
23, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: pleskarska vzdrževal-
na dela, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,887.720 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,646.940 SIT, 6,887.720 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19840.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 81-33/111 Ob-23769
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (65%),
plačilni pogoji (5%), pozitivne reference po-
nudnika pri podobnih delih na objektih
ELES-a (15%), pozitivne reference ponud-
nika pri podobnih delih na drugih naročni-
kov (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Krajnc VNG Igor Krajnc s.p.,
Ul. Savinjske čete 3, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba sanacije SM 87 na DV 110 kV Dravo-
grad-Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 14,976.439
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,800.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,260.503,80 SIT, 13,608.100,65
SIT (nepopolna ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana

Št. 05096/00 Ob-23877
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60%, reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
117, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 222,959.144
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 266,377.475 SIT, 222,959.144 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19966.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 43/2000 Ob-23878
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ru-

še, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: projektiranje in iz-
gradnja stanovanjskega stolpiča v Ru-
šah.

7. Pogodbena vrednost:
89,999.996,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 186,985.260 SIT, 89,999.996,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

Občina Ruše

Ob-23915
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Košenice
86, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev mestne plin-
ske mreže na območju Ločne.

7. Pogodbena vrednost:
25,186.365,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,614.277 SIT, 25,186.365,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19991.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-24061
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Občine Sloven-
ske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, 063/754-328.

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

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v točkovanju
v skladu z merili prejel največje število točk
in ga je komisija izbrala kot najugodnejšega
ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava 7,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja Poslovno sta-
novanjskega objekta ul. T. Melive, Slo-
venske Konjice.

7. Pogodbena vrednost:
126,875.331,60 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 65,153.437
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

136,398.118 SIT in 126,875.331,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-
lec bo odkupil poslovne prostore v objektu.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 28. 1. 2000, Ob-19369.

Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Ob-24078
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 309-43-93.

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

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolna ponudba z najnižjo po-
nudbeno ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, p.o., Šmartin-
ska 134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja protihrupne
zaščite PO6 in PN7 za del naselja Bre-
zovica na AC Brezovica-Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost:
60,881.776,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,739.415 SIT, 62,651.316 SIT (ta-
ko, da znaša ponudbena cena s 3% popu-
stom 60,771.776,90 SIT).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 103-108 z dne 27. 12. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 206/906 Ob-24107
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje skupno število točk po razpisanih me-
rilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo oddano: Podjetje za urejanje hudourni-
kov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija zajetja HE Završnica.

7. Pogodbena vrednost:
78.694.824,59 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134.026.690,36 SIT, 78,694.824,59
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 5 z
dne 21. 1.2000.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

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. 81-33/106 Ob-23767
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (70%),
plačilni pogoji (5%), s strani naročnikov po-
trjene reference ponudnika za tovrstna dela
(5%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce podizvajalca za tovrstna dela (20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška c. a,
3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
bena in elektromontažna dela za zame-
njavo VN opreme v stikališču 220 kV in
110 kV v RTP 400/220/110 kV Podlog.

7. Pogodbena vrednost:
30,545.668,63 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 15,075.701
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,194.494 SIT, 30,545.668,63 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Elektro-Slovenije, d.o.o., Ljubljana

Št. 083/99 Ob-23774
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 15. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razveljavitev postopka brez do-
delitve naročila.

5., 6., 7., 8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– blagovna skupina A: 71.305 SIT,

48.370 SIT,
– blagovna skupina B: 60.324 SIT,

50.370 SIT,
– blagovna skupina C: 114.135 SIT,

71.765 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, Ob-16663.

RTV Slovenija
Javni zavod

Ob-23859
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene – 50 točk,
– merilo na podlagi roka plačila – 30

točk,
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnih razpisanim delom –
10 točk,

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika – 10 točk.

Na javni razpis za varovanje objektov so
se prijavili trije ponudniki, vendar je bila ve-
ljavna samo ena ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: ne izbere se noben ponudnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pred-
met dobave je varovanje objektov.

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. 9-10 z dne 4. 2. 2000.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 404-08-71/2000 Ob-23913
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): postopek oddaje javne-
ga naročila je bil izveden v skladu s prvo
alineo prvega odstavka 3. člena ZJN. Na-
ročnik je torej izvedel javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker je pris-
pela samo ena ponudba. Javno naročilo ni
bilo oddano nobenemu ponudniku. Javni
razpis bo ponovljen pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va raziskovalne naloge Študija s primer-
jalno mednarodno analizo v zvezi z za-
varovanjem tveganj ob naravnih in dru-
gih nesrečah. Ocenjena vrednost javnega
naročila je 4,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Ob-23914
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merila, objavljena v razpisni dokumen-

taciji,
– najugodnejši ponudnik je pri ocenje-

vanju dosegel maksimalno število točk v ce-
loti in po posameznih sklopih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtna zadruga Hrast,
z.o.o., Adamičeva 2, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: naba-
va in montaža pisarniške opreme za po-
slovno stavbo Komunala Novo mesto,
d.o.o., na Cikavi.

7. Pogodbena vrednost:
30,879.219,68 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,084.126,44 SIT, 26,575.790,43
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9-10 z dne 4. 2. 2000,
Ob-19984.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 3283 Ob-23790
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 15. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi poročila strokovne
komisije dne 14. 3. 2000 je izbrani ponud-
nik dobil najvišjo oceno po merilih, navede-
nih v razpisni dokumentaciji (NAB.LN 103)
in je zato tudi izbran.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Probau G.Z.I., Prešernova
8, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nad-
zor nad gradnjo objekta “Čistilna napra-
va v NE Krško”.

7. Pogodbena vrednost: 2,625.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,450.000 SIT, 2,284.800 SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 4-5 z dne 21. 1.
2000, Ob-19197.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 8120/848/2000 Ob-23889
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

3. Datum izbire: datum priznanja sposob-
nosti dne 9. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev sposobnosti: stan-
dardna merila za priznanje sposobnosti po-
nudniku:

– tehnični zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji,

– splošne zahteve v skladu z ZJN.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je priz-

nana sposobnost: Elektroinštitut Milan Vid-
mar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
na objektih Elektro-Slovenije, d.o.o.

Vrsta storitev, ki jih je potrebo izvesti:
izvajanje periodičnih meritev in preiskav
za diagnosticiranje stanja visokonape-
tostne opreme v razdelilnih in transfor-
matorskih postajah in izvajanje meritev
ozemljitvenih sistemov, meritve elektro-
magnetnega sevanja in elektromagnet-
ne združljivosti.

7. Pogodbena vrednost-orientacijska
vrednost: orientacijska vrednost storitev
50,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: dne 19. 11. 1999, Ob-15002, Ur. l.
RS, št. 94 in ponovno dne 21. 1. 2000,
Ob-19029, Ur. l. RS, št. 4-5.

13.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 306 Ob-23921
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, p.o. Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.

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

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbi sta bili ocenjeni glede
cene, referenc in dodatnih ugodnosti na-
ročniku skladno z načinom objavljenim v
razpisni dokumentaciji (vrstni red meril oz-
načuje njihovo pomembnost).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje nadzora radioaktivnosti v okolju Rud-
nika urana Žirovski vrh med izvajanjem
Programa trajnega prenehanja izko-
riščanja uranove rude.

7. Pogodbena vrednost: 8,486.364 SIT
(z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,342.068,66 SIT (z DDV),
8,486.364 SIT (z DDV).

11., 12., 13.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Gorenja vas

Ob-23961
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): s predhodno izvedenim
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev – v skladu s prvo alineo prvega odstav-
ka 3. člena ZJN.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis v skladu s 34. čle-
nom ZJN ni uspel. Javno naročilo se ne
odda nobenemu ponudniku. Javni razpis se
ponovi pod enakimi pogoji.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va raziskovalne naloge: izdelava meril
za opremljanje gasilskih enot za reševa-
nje ob nesrečah na cestah in ob ekološ-
kih nesrečah.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 79/99 Ob-24126
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 70%, prilagajanje naročni-
ku 10%, plačilni pogoji 5%,  reference 10%,
ostale ugodnosti 5%

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. ENG I:
1. TV Celje d.o.o., Mariborska 86,

Celje,
2. Visual production d.o.o., Plečniko-

va  22, Celje,
3. Video Tonc, Mlakarjeva 22, Šen-

čur,
4. Video storitve Jože Grajžl, Papir-

niška ulica 13a, Krško,
5. T-ITEC d.o.o., Štefanova 5, Ljub-

ljana,
6. Studio Vrtinec, Gotna vas 54, No-

vo mesto,
7. VTV Velenjski TV studio d.o.o.,

Stantetova 2, Velenje,
8. Etika Studio Fos d.o.o., Gača 2,

Ljubljana,
9. Kobe d.o.o., Ob Kolpi 33, Stari

Trg,
10. Kino Svečina d.o.o., Slatinski dol

23, Zg. Kungota,
11. TV propaganda - Samo Finžgar,

s.p., Begunje 128 a, Begunje,
12. Studio B2 - Branko Blagotinšek

s.p., Arja vas 49, Petrovče,

13. Omega studio d.o.o., Miklošiče-
va 18, Ljubljana,

14. Avdio in video snemanje - Marjan
Kos s.p., Reševa 11, Kranj,

2. ENG II:
1. TV Celje d.o.o., Mariborska 86,

Celje,
2. Visual production d.o.o., Plečniko-

va 22, Celje,
3. Video Tonc, Mlakarjeva 22, Šen-

čur,
4. Video storitve Jože Grajžl, Papir-

niška ulica 13a, Krško,
5. T-ITEC d.o.o., Štefanova 5, Ljub-

ljana,
6. Studio Vrtinec, Gotna vas 54, No-

vo mesto,
7. VTV Velenjski TV studio d.o.o.,

Stantetova 2, Velenje,
8. TV propaganda - Samo Finžgar

s.p., Begunje 128 a, Begunje,
9. Etika studio Fos d.o.o., Gača 2,

Ljubljana,
10. Kobe d.o.o., Ob Kolpi 33, Stari trg,
11. Omega studio d.o.o., Miklošiče-

va 18, Ljubljana,
12. Kino Svečina d.o.o., Slatinski dol

23, Zg. Kungota,
3. ENG III:

1. TV Celje d.o.o., Mariborska 86,
Celje,

2. Visual production d.o.o., Plečniko-
va 22, Celje,

3. Studio Vrtinec, Gotna vas 54, No-
vo mesto,

4. T-ITEC d.o.o., Štefanova 5, Ljub-
ljana,

5. VTV Velenjski TV studio d.o.o.,
Stantetova 2, Velenje,

6. Etika studio FOS d.o.o., Gača 2,
Ljubljana,

7. Kobe d.o.o., Ob Kolpi 33, Stari trg,
8. Kino Svečina d.o.o., Slatinski dol

23, Zg. Kungota,
9. Omega studio d.o.o., Miklošičeva

18, Ljubljana,
10. TV propaganda - Samo Finžgar

s.p., Begunje 128 a, Begunje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem

enokamernih ENG ekip v okvirni vredno-
sti 100,000.000 SIT bruto.

7. Pogodbena vrednost: ca.
100,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42.000 SIT, 17.000 SIT.
11., 12., 13.

JZ RTV Slovenija

Št. 80/99 Ob-24127
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 70%, prilagajanje naročni-
ku 10%, plačilni pogoji 10%,  reference
10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. TV Celje d.o.o., Mariborska 86,
Celje,
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2. Videoprodukcija Slak d.o.o., Gun-
celjska 14, Ljubljana,

3. Visual production d.o.o., Plečniko-
va 22, Celje,

4. Javnost d.o.o., Gasilska 18, Ljub-
ljana,

5. T-Itec, d.o.o., Štefanova 5, Ljublja-
na,

6. Omega Studio d.o.o., Miklošičeva
18, Ljubljana,

7. Videoprodukcija Kregar d.o.o., Že-
lezna cesta 18, Ljubljana,

8. VTV studio d.o.o., Stantetova 2,
Velenje,

9. Balzer, d.o.o., Tržaška 115, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
ACE montaž v okvirni vrednosti
20,000.000 SIT bruto.

7. Pogodbena vrednost: ca.
20,000.000 SIT bruto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39.500 SIT, 24.000 SIT.
11., 12., 13.

JZ RTV Slovenija

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. 11/2000 Ob-23775
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2.
3. Datum izbire: 26. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudba je najugodnej-
ša po vrednostnih merilih, podanih v razpi-
sni dokumentaciji: ponudbe, finančna boni-
teta, rok izvedbe, reference in usposoblje-
nost. Izbrani ponudnik je v okviru
postavljenih meril dosegel večje število točk
od ostalih ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: HI-PO, d.o.o., Grosuplje,
Obrtna cona Brezje, 1290 Grosuplje.

6. (a) Kraj dobave: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Mariborska ulica,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža no-
tranje opreme ter drobnega inventarja
za 170 bivalnih enot.

7. Pogodbena vrednost: 203,153.168
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 306,968.925,20 SIT,
189,162.759,69 SIT.

11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 3-235,23/1 Ob-23886
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. in 56. člena za-
kona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kompatibilnost z obstoječo
opremo, dobre izkušnje s servisiranjem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. WES-CRATES GmbH, Unterfel-
dring 23, Vierkirchen, Nemčija,

2. C.A.E.N. S.p.A., Via Vetrnia, Via-
reggio, Italija.

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

trebno dobaviti: laboratorijska oprema
za sestavljanje in evaluacijo detektor-
skih sklopov, subvencionirana s strani
MZT, v okviru paketa X, pod zaporedno
številko 235,23/1.

7. Pogodbena vrednost: 5,728.851,66
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 011-04-6/00 Ob-23977
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Droga, d.d., Portorož.
6. (a) Kraj dobave: Republika Sloveni-

ja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava posipnih mate-
rialov za državne ceste.

7. Pogodbena vrednost: 161,420.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 15,71 in najnižja cena za kg
znaša 15,34 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00 Ob-23983
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 24. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: MA.CO.T, d.o.o., Dunja-
ska 21, 1000 Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava posipnih mate-
rialov za državne ceste – Na Cl granu-
lacija 0–4 mm.

7. Pogodbena vrednost: 91,740.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja in najnižja cena za kg znaša
15,29 SIT.

11., 12.
Direkcija RS za ceste

Ob-24062
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v RS – DARS, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo javnega naročila je usposobljen
je samo en ponudnik, ki razpolaga z zahte-
vano tehnično opremo.

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): JPVAC, d.o.o., je javno pod-
jetje, ki je bilo ustanovljeno za vzdrževa-
nje AC.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdr-
ževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obnova talnih označb na
območju AC v RS-dobava barve.

7. Pogodbena vrednost: 65,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24063
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v RS – DARS, d.d., Ulica XIV.di-
vizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo javnega naročila je usposobljen
je samo en ponudnik, ki razpolaga z zahte-
vano tehnično opremo.

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev (utemeljitev izbi-

re): med DARS, d.d. in JPVAC, d.o.o. (ka-
tero je javno podjetje, ki je bilo ustanovlje-
no za vzdrževanje AC) sta sklenjeni pogod-
bi o rednem vzdrževanju AC v RS in za
pobiranje cestnine na AC v RS; navedeno
pa so osnovna sredstva, ki jih izvajalec po-
trebuje pri omenjenih dejavnostih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., Grič 54., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava vozil, mehaniza-
cije in opreme v letu 2000.
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7. Pogodbena vrednost: 300,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24072
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tele-
faks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
3.točki 55. člena zakona o javnih naroči-
lih: za izvedbo javnega naročila je uspo-
sobljen je samo en ponudnik, ki razpolaga
z zahtevano tehnično opremo.

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): JPVAC, d.o.o., je javno pod-
jetje, ki je bilo ustanovljeno za vzdrževa-
nje AC.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in zamenjava
poškodovane in dotrajane vertikalne
signalizacije na AC v RS.

7. Pogodbena vrednost: 60,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24074
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tele-
faks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo javnega naročila je usposobljen
samo en ponudnik, ki razpolaga z zahteva-
no tehnično opremo.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): JPVAC, d.o.o., je javno pod-
jetje, ki je bilo ustanovljeno za vzdrževanje
AC.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava novih ter zame-
njava poškodovanih in dotrajanih varo-
valnih ograj ter dobava in postavitev
mrežastih panojev na objektih.

7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-23762
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termoe-

lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 7. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 4. točka prvega odstavka 55. čle-
na zakona o javnih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava merilne opreme za izvajanje obra-
čunskih meritev delovne in jalove energi-
je v stikališču 10,5 kV.

7. Pogodbena vrednost: 17,974.950
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 403-13/99 Ob-23772
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: predmet javnega naročila je vzdr-
ževanje računalniške opreme projekta MFZ-
KL in z njo povezane računalniške program-
ske opreme s področja podpore upravljanju
z dolgom Republike Slovenije. Obstoječa a-
plikacija projekta MFZKL je narejena po po-
godbi za izdelavo aplikacije “Spremljanje pre-
dobremenitev proračuna, aplikacije “Raču-
nalniška podpora zakladniškega poslovanja”
ter dokumentacije standardov za razvoj apli-
kacij v okolju odjemalec-strežnik po pogodbi
št. 0100232/95 in št. 1611-98-140011,
katere vzdrževanje je predmet tega javnega
naročila. Aplikacija je izdelana pretežno s pro-
gramskim orodjem PowerBuilder, katerega
proizvajalec je družba PowerSoft. Dopolni-
tev programa je možna zgolj z imenovanim
programskim orodjem. Ministrstvo ugotavlja,
da z zahtevano tehnično opremo, pravicami
intelektualne lastnine in izvežbanimi kadri raz-
polaga samo družba IXTLAN Team d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana. Družba pozna teh-
nične lastnosti obstoječih obdelav in tehno-
logijo dela za področje priprave, izvrševanja
in nadzora državnega proračuna v Ministrstvu
za finance in pri proračunskih uporabnikih.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev ob-
staja zakonski temelj za oddajo javnega naro-
čila storitev vzdrževanja računalniške program-
ske opreme s področja podpore upravljanja z
dolgom v Ministrstvu za finance brez javnega
razpisa. Zgoraj navedeni razlogi utemeljujejo
sklenitev pogodbe z družbo IXTLAN Team
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. januar 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: poznavanje

zadev, postopkov in razpolaganje s tehnologi-
jo za izdelavo in vzdrževanje računalniških a-
plikacij za upravljanje z dolgom države.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: IXTLAN Team d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sto-
ritve vzdrževanja, potrebne za delovanje
računalniške aplikacije za upravljanje z
dolgom v okviru delovnega področja sek-
torja Ministrstva za finance za upravlja-
nje z javnim dolgom.

7. Pogodbena vrednost: do največ
7,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: nič.

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: n.a.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku: ni.
Ministrstvo za finance

Št. 55-27/2000 Ob-23916
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 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izved-
bo javnega naročila je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.

3. Datum izbire: 22. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
vanem roku in po ugodni ceni izvedba javne-
ga naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cankarjev dom, Kulturni in
kongresni center, Prešernova 10, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
jem dvorane s pripadajočim programom
in tehničnimi storitvami.

7. Pogodbena vrednost: 1,307.564 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,307.564 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 3283 Ob-24045
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 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nastopili so razlogi, ki jih naročnik
ni mogel predvideti in jih ni mogoče pripisati
ravnanju naročnika in ki ne dopuščajo, da se
upoštevajo roki za izvedbo javnega razpisa.
Zgoraj navedeni ponudnik je tudi ustrezno
usposobljen, ima ustrezno tehnično opremo,
kvalifikacijo in izkušenost delavcev na teh
delih, nahaja pa se tudi na listi odobrenih
dobaviteljev NEK (Approved Supplier List).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: MG Servis, Fallerovo šetalište
22, 10000 Zagreb, Hrvaška.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
mont na generatorju, DG, VN motorjih,
RCP motorjih in FW motorjih.
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7. Pogodbena vrednost: 27,640.825 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-24073
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izved-
bo javnega naročila je usposobljen je samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): med DARS, d.d. in JPVAC, d.o.o.
(katero je javno podjetje, ki je bilo vstanovlje-
no za vzdrževanje AC) je sklenjena pogodba
za pobiranje cestnine na AC v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, Ljubljana

6. Vrsta in količina obseg dodeljenih sto-
ritev: pobiranje cestnine na AC v RS v letu
2000.

7. Pogodbena vrednost: 1.650,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24075
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tele-
faks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3.točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izved-
bo javnega naročila je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo.

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): JPVAC, d.o.o., je javno podjetje,
ki je bilo ustanovljeno za vzdrževanje AC.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 43, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: AC v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: svetlobna signalizacija na
AC v RS.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24076
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v RS – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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.

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): med DARS, d.d. in JPVAC, d.o.o.(ka-
tero je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno
za vzdrževanje AC) je sklenjena pogodba o
rednem vzdrževanju AC v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: red-
no vzdrževanje in varstvo avtocest za le-
to 2000.

7. Pogodbena vrednost: 2.300,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24077
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avto-

ceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Uli-
ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, telefaks 309-43-93.

2. Utemeljitev oddaje naročila: javno naro-
čilo se odda z neposredno pogodbo – po
dveh neuspelih razpisih po 41. členu 4. od-
stavek zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponudba je bila izbrana kot popolna,
v skladu z razpisnimi pogoji, cenejša in nižja
od orientacijske vrednosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: J.V. IRGO Ljubljana, Slovenče-
va 93.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: AC
Srmin–Socerb: dopolnitev dokumentaci-
je za predora Kastelec in Dekani na nivo
PGD, PZR.

7. Pogodbena vrednost: 87,149.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

87,465.000 SIT, 87,149.650 SIT.
11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-24083
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Uli-
ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izved-
bo javnega naročila je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo.

3. Datum izbire:13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): med DARS, d.d. in JPVAC, d.o.o. (ka-
tero je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno
za vzdrževanje AC) je sklenjena pogodba za
pobiranje cestnine na AC v RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana.

6. Vrsta in količina obseg dodeljenih sto-
ritev: dela na cestnini in klicu v sili ter VHF
zvezah na AC v RS.

7. Pogodbena vrednost: 65,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 1/2000 Ob-23763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Lizike Jančar, Titova c.
24/a, 2000 Maribor, tel. 062/300-46-65,
faks 062/300-46-77.

2. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Lizike
Jančar, Maribor, Titova c. 24/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki po skupinah:

1. meso in mesni izdelki, ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. moka, mlevski izdelki in testenine,
5. zamrznjena živila.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
44,600.000 SIT, po skupinah:

1. 24,000.000 SIT,
2. 8,000.000 SIT,
3. 7,500.000 SIT,
4. 2,100.000 SIT,
5. 3,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 2000
do 30. 4. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: v tajništvu naročni-
ka na naslovu Titova c. 24/a, Maribor,
med delovniki od 8. do 12. ure po pred-
hodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati do 10. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
51800-603-31413.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Lizike Jančar,
Titova c. 24/a, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 8. uri v mladinski sobi Di-
jaškega doma Lizike Jančar v Mariboru, Ti-
tova c. 24/a.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo vsa
predpisana dovoljenja za opravljanje dejav-
nosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),
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– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izda sodišče, kjer je druž-
ba registrirana) in obratovalno dovoljenje po
4. členu zakona o gospodarskih družbah
(odločba upravne enote), samostojni pod-
jetniki pa predložijo priglasitev pri davčnem
uradu in obratovalno dovoljenje po 4. členu
ZGD,

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odloča, ki kaže na njegovo
nestrokovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom (potrdilo pristojnega
davčnega urada),

– da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 (za gospodarske družbe), samostojni pod-
jetniki predložijo potrdilo banke o likvidnosti
in zadnjo bilanco stanja,

– da je ponudnik v zadnjih treh letih os-
krboval vsaj tri javne zavode ali proračunske
porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne
pogodbe,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco dom,
– da bo mesečno dostavljal cenike,
– da bo na zahtevo naročnika poslal vzo-

rec blaga,
– da ima organizirano službo za kontrolo

kakovosti izdelkov, oziroma mu kvaliteto
kontrolira pooblaščen zavod.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8. in 11. člena navodil.

Merila za ocenjevanje ponudb:
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo izbrani po javnem raz-
pisu s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

S ponudniki, katerim bo naročnik priznal
sposobnost, bo naročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga pod pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
20. 4. 2000 obveščeni o izbiri.

10.
Dijaški dom Lizike Jančar

Maribor

Št. 22/2000 Ob-23885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, Ža-
lec, tel. 063/717-466, faks 063/717-467.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave:
– Vrtec Žalec III – Tomšičeva 5, Žalec –

kuhinja,
– Vrtec Šempeter – kuhinja,
– Vrtec Petrovče – kuhinja,
– Vrtec Velika Pirešica – kuhinja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. kruh, pekovsko pecivo –
2,500.000 SIT,

2. slaščičarski izdelki – 1,600.000 SIT,
3. sadje, zelenjava – sveža –

5,500.000 SIT,

4. mleko, mlečni izdelki – 6,000.000
SIT,

5. meso, mesni izdelki – 9,000.000
SIT,

6. jajca – 400.000 SIT,
7. ribe – 600.000 SIT,
8. drobni prehrambeni izdelki –

8,700.000 SIT,
9. zamrznjeni izdelki – 300.000 SIT,
10. čaji, suho sadje – 413.000 SIT.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
35,013.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 28. 5.
2000 do 27. 5. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtci občine Žalec, Tomši-
čeva 5, Žalec, kont. oseba Irena Kraljič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 11. 4. 2000, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, po dogovoru
se pošlje po pošti, po enodnevni predhodni
najavi na tel. 063/717-466.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na ŽR
50750-603-36126.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Vrtci občine Žalec, taj-
ništvo, Tomšičeva 5, Žalec. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila (skupine).
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na upravi Vrtcev
občine Žalec, Tomšičeva 5, 17. 4. 2000
ob 13. uri. Odpiranje vodi Irena Kraljič.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, opredeljeni v
40. členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 4. 2000.

Ponudba mora veljati do 27. 5. 2000.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila: 26. 5. 2000.
10.

Vrtci občine Žalec

Št. 126 Ob-23894
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Sežana, Ul. Jožeta Pahorja 1,
Sežana, tel. 067/73-10-220, faks
067/73-10-226.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Sežana, Ul. Jo-
žeta Pahorja 1, Sežana in Vrtec Hrpelje, Ul.
D. Benčiča-Brkina 4, Hrpelje.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,500.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 5,200.000
SIT,

3. zmrznjene ribe in mehkužci –
500.000 SIT,

4. sveža zelenjava, sadje in suho sad-
je – 2,000.000 SIT,

5. sadni sokovi – 350.000 SIT,
6. zmrznjeni izdelki – 500.000 SIT,
7. kruh in slaščičarski izdelki –

1,300.000 SIT,
8. testenine – 400.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago –

5,000.000 SIT.
Vrednost blaga po posameznih skupi-

nah je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

17,750.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Sežana, Ul. Jožeta
Pahorja 1, Sežana – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponudni-
ki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od
27. 3. do vključno 7. 4. 2000, vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v tajništvu Vrtca Sežana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51420-603-31497 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delovnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Vrtca Sežana najkasneje
14. 4. 2000 do 14. ure, ne glede na to, ali
bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Sežana, Ul. Jožeta Pa-
horja 1, Sežana, z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba – javni razpis za dobavo živil – za
skupine živil: (navedite skupine živil, za ka-
tere oddajate ponudbo)”.

Na kuverti mora biti navedeno tudi ime in
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 2000 ob
11. uri, na sedežu naročnika v Sežani, Jo-
žeta Pahorja 1.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% artiklov in

najmanj 50% letne količine blaga v skupini,
za katero ponudnik odda ponudbo,

– odzivni čas – 24 ur,
– plačilni rok – 30 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– najnižja končna cena in
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
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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.

Vrtec Sežana

Št. 216 Ob-23937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Dušana Bordona Se-
medela – Koper, Rozmanova 21a, 6000
Koper, tel. 066/271-431, faks
066/276-077.

2. (a) Kraj dobave: Koper, Rozmanova
21a, 6000 Koper.

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

1. skupina: žita, mlevski izdelki –
orientacijska vrednost 791.000 SIT,

2. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa
– orientacijska vrednost 1,200.000 SIT,

3. skupina: kruh in pekovsko pecivo
– orientacijska vrednost 2,200.000 SIT,

4. skupina: slaščičarski izdelki in kek-
si – orientacijska vrednost 560.000 SIT,

5. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go – orientacijska vrednost 760.000 SIT,

6. skupina: mleko in mlečni izdelki –
orientacijska vrednost 3,850.000 SIT,

7. skupina: meso in mesni izdelki –
orientacijska vrednost 8,800.000 SIT,

8. skupina: ribe in konzervirane ribe
– orientacijska vrednost 506.000 SIT,

9. skupina: jajca – orientacijska vred-
nost 177.000 SIT,

10. skupina: olja in izdelki – orienta-
cijska vrednost 340.000 SIT,

11. skupina: sveža zelenjava in suhe
stročnice – orientacijska vrednost
1,133.000 SIT,

12. skupina: zamrznjena in konzervi-
rana zelenjava – orientacijska vrednost
1,443.000 SIT,

13. skupina: sadje – orientacijska
vrednost 253.000 SIT,

14. skupina: sadni sokovi – orienta-
cijska vrednost 1,870.000 SIT,

15. skupina: ekstrati – dodatki – za-
čimbe – orientacijska vrednost 275.000 SIT,

16. skupina: kava in nadomestki –
orientacijska vrednost 42.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,200.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave do 30. 5. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika: Osnovna šola Dušana
Bordona, Rozmanova 21a, 6000 Koper, v
tajništvu pri Blažina Nataši.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do vključno 10. 4.
2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu na žiro račun naročnika, št.
51400-603-30304 – za razpisno dokumen-
tacijo, 11.000 SIT.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Dušana Bor-
dona, Semedela – Koper, Rozmanova 21a,
6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS, v katerem je
objavljen razpis ter z navedbo predmeta na-
ročila: prehrambeno blago.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob 9.
uri, na sedežu naročnika, v šolski knjižnici.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti:

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma obrtno dovoljenje;

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

– da je predložil BON 3;
– da ponudba vsebuje 100% orientacij-

ske količine vsaj ene od razpisanih skupin
blaga;

– da nudi 30 dnevni ali daljši plačilni rok;
– da zagotavlja fiksne cene;
– da zagotavlja dobavo blaga, predlože-

nega v ponudbi;
– da bo dostava fco naročnik (kuhinja) –

razloženo;
– da bo mesečno dostavljal cenike;
– da bo odzivni čas 1 delovni dan ali

manj;
– da bo na zahtevo naročnika predložil

vzorce blaga;
– da sprejema pogoje iz razpisne doku-

mentacije;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% predložene ponudbe;
– da ima izjavo banke, da bo dobil ga-

rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil naj-
kasneje ob sklenitvi pogodbe.

9., 10.
Osnovna šola Dušana Bordona

Semedela
Koper

Javni razpisi

Popravek

Ob-23764
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-

gorje ob Savi; Garancijski sklad, Cesta zma-
ge 35b, Zagorje ob Savi, ob sodelovanju z
Banko Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke objavlja

popravek
razpisa za dolgoročne kredite ter

garancije za dolgoročne kredite za
projekte gospodarstva v Občini

Zagorje,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.

11-12 z dne 11. 2. 2000, stran 704 in 705.

Besedilo sedme alinee pod razpisno va-
rianto B se črta in se nadomesti z novim
besedilom:

Ko investitor prezaposli delavca RZVZ in
dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da
je zaposlitev za nedoločen čas, se kredito-
jemalcu prizna premija v višini 868.000 SIT
oziroma v večkratniku glede na število pre-
zaposlitev. Kreditojemalec mora pred pod-
pisom pogodbe o premiji izročiti poleg
M1/M2 obrazca tudi izjavo, da v zadnjih
dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev
ter izjavo o številu zaposlenih. V primeru, da
ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi
kvalifikacijske neustreznosti teh delavcev in
kreditojemalec zaposli brezposelno osebo,
ki je na čakalni listi na Uradih za delo Hrast-
nik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško (stalno
bivališče v Radečah) najmanj tri mesece, se
kreditojemalcu prizna premija v višini
434.000 SIT oziroma v večkratniku glede
na število prezaposlitev. Realizacija preza-
poslitve za nedoločen čas se dokaže z
M1/M2 obrazcem. Po poteku dveh let od
podpisa pogodbe o premiji mora biti število
zaposlenih delavcev pri investitorju večje
oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na dan
podpisa pogodbe. Skupna višina vseh pre-
mij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita,
ne sme preseči 5% oziroma 10% vrednosti
prejetega kredita.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.

Ob-23890
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
56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS 24/97) ter 117. in 118. členom pravil
in postopkov Evropske unije za izvedbo jav-
nih razpisov objavlja Občina Ilirska Bistrica

javni razpis
za izbiro izvajalca za čistilno napravo in

kanalizacijski sistem v Ilirski Bistrici
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija-Italija
1998 št. SL-9802.02.02. Na razpis se lah-
ko enakopravno prijavijo vse fizične in prav-
ne osebe iz držav, članic Evropske unije in
iz držav, prejemnic sredstev programa Pha-
re. Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo
izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba pripravljalnih

del za čistilno napravo v Ilirski Bistrici. Pri-
pravljalna dela vključujejo izgradnjo: dostop-
ne ceste od Zarečja do lokacije čistilne na-
prave v dolžini približno 1200 m; kanalizacije
v dolžini približno 70 m; sifona pod reko
Reko; vodovoda od Zarečja do lokacije či-
stilne naprave v dolžini približno 900 m; de-
lovnega platoja čistilne naprave; treh zadrže-
valnih bazenov (V1 = 125 m3, V2 = 140 m3,
V3 = 325 m3); električne napeljave od trans-
formatorja do lokacije čistilne naprave. Loka-
cija del je Ilirska Bistrica.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela.
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Predvideni čas pričetka del je največ 28
dni po podpisu pogodbe. Dela morajo biti
končana v 6 mesecih in v nobenem primeru
kasneje kot 28. februarja 2001.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1997/1999 mora znašati najmanj
2.700.000,00 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih treh letih na vsaj treh projektih, pri kate-
rih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljivi z razpisani-
mi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 70%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati 120 dni od
zadnjega dneva za oddajo ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo pri Vodno-
gospodarskem inštitutu, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, Ljiljana Smiljić, tel:
+386-61-1775 329, fax: +386-61-1264
162, po vplačilu nevračljivega zneska 150
EUR na ŽR št. 50106-601-263398 (za pla-
čila v tolarski protivrednosti) ali na ŽR št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri Novi
LB d.d. (za plačila v tuji konvertibilni valuti) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo za Či-
stilno napravo in kanalizacijski sistem v Ilir-
ski Bistrici“.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 27. marca 2000 dalje
vsak delavnik od 9. do 11. ure. Za vse
dodatne informacije sta pooblaščena Ljilja-
na Smiljić, tel. +386-61-1775 329,
fax:+386-61-1264 162. Za ponudnike bo,
pred ogledom kraja gradbišča, organiziran
informativni sestanek dne 13. aprila 2000
ob 11. uri zjutraj na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistri-
ca.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 8. maja 2000 do 9. ure
zjutraj po lokalnem času na naslov: Vodno-
gospodarski inštitut, Hajdrihova 28c, 1015
Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte in ja-
sno označene: “Do not open – for Tender
Wastewater Treatment Plant and Sewage
System in Ilirska Bistrica; Ne odpiraj – Po-
nudba za razpis: Čistilna naprava in kanali-
zacijski sistem v Ilirski Bistrici“. Odpiranje
ponudb bo javno, isti dan, na istem naslovu
ob 9.30 uri po lokalnem času. Pri odpiranju

ponudb lahko sodeluje predstavnik ponud-
nika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Ilirska Bistrica

Ob-23891
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118  of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Municipality of Ilirska Bistrica an-
nounces

Invitation to Tender
for Wastewater Treatment Plant and

Sewage System in Ilirska Bistrica
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Phare CBC Programme Slov-
enia-Italy 1998 No.: SL-9802.02.02. Par-
ticipation is open on equal terms to all natu-
ral and legal persons of Member States of
the European Union and of the beneficiary
countries of the Phare Programme. Sup-
plies of materials and equipment offered
must also originate from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the construc-
tion of complete infrastructure  for the
Wastewater Treatment plant in Ilirska Bistri-
ca which comprise : access road from Za-
rečje to the WWTP with the length of about
900 m; the main sewere from the existing
sewerage in Topolc to the river Reka with
the length of cca 70 m; the underground
crossing of the river Reka; 3 sewerage re-
taining basin in the town Ilirska Bistrica (V1
= 125 m3, V2

 
= 140 m3, V3

 
= 325 m3); the

electric cabel from the transformer to the
location of the WWTP and the working pla-
teau for the WWTP. The location of works is
southern part of Slovenia, Municipality of
Ilirska Bistrica.

In the case Tender’s value exceeds avail-
able funds, the Contracting Authority re-
serves the right to reduce parts of Tender
Works.

The Works shall start at the latest 28
days after the signing of the Contract and
must be completed within 6 months and in
any event no later than on 28 February
2001.

2 Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementa-
tion System Manual (DIS Manual, Europe-
an Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in ac-
cordance with the Federation Internation-
ale des Ingenieurs-Conseils Conditions of
Contract for Works of Civil Engineering
Construction (Red Book, fourth edition,
FIDIC 1987/92).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1997/1999 of at least EUR
2.700.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 3
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 70 %.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have a validity of 120
days from the   deadline for submission of
Tenders.

3 Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28c,
1015 Ljubljana, responsible person: Ljilja-
na Smiljić, phone: +386-61-1775 329, fax:
+386-61-1264 162, upon payment of non-
refundable fee of  EUR 150,00 to the bank
account No. 50106-601-263398 (for pay-
ment in SIT) or to the bank account No.:
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
LB d.d. (for payments in foreign convertible
currency) with the notice “For Tender Dos-
sier Wastewater Treatment Plant and Sew-
age System in Ilirska Bistrica”.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 27th March 2000 on working days
from 9:00 to 11:00 hrs. For all additional
information please contact the responsible
person Ljiljana Smiljić, phone
+386-61-1775 329, fax +386-61-1264
162. A clarification meeting and a site visit
will be held on 13th April 2000 at 11:00 hrs
local time at the Municipality of Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.

4 Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered at the latest on 8th

May 2000 by 9:00 hrs local time to the
address Vodnogospodarski inštitut, Hajdri-
hova 28c, 1015 Ljubljana. The sealed en-
velope has to be marked “Do not open – for
Tender – Wastewater Treatment Plant and
Sewage System in Ilirska Bistrica; Ne odpiraj
– ponudba na razpis Čistilna naprava in
kanalizacijski sistem v Ilirski Bistrici”. The
opening of Tenders will be public on the
same day at 9:30 hrs local time at the same
address. At the opening session one Ten-
derer’s Representative, submitting the Pow-
er of Attorney may participate.

Municipality of Ilirska Bistrica

Ob-24059
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Komisijo Evropske skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list
RS, št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in
118. člena pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov, objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor
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javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za
krepitev sistema za monitoring

onesnaževanja in izdaje dovoljenj
ki ga financira Evropska skupnost iz sred-

stev PHARE, v okviru Nacionalnega progra-
ma za Slovenijo 1998, projekt št.
SL-9805.01.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa PHARE v Centralni in Vzhodni Evro-
pi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme (v

štirih sklopih) za Hidrometeorološki zavod
RS, Vojkova 1b, Ljubljana, ki je namenjena
obnovi obstoječe mreže za določanje plina-
stih onesnaževalcev, lebdečih delcev, pra-
šnih usedlin in kakovosti padavin.

Nabava in instalacija opreme obsega:
– sklop 1: oprema za merilno mrežo ka-

kovosti zraka,
– sklop 2: oprema za kalibracijski labo-

ratorij,
– sklop 3: strojna in programska opre-

ma za komunikacije in baze podatkov,
– sklop 4: oprema za merilno mrežo ka-

kovosti padavin in prašnih usedlin.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis le v

celoti za vse sklope. Ponudba mora popol-
noma ustrezati opisu v tehničnih specifika-
cijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
skrajnega roka prispetja ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega kupljenega blaga za 15% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
PHARE – skupaj z osnutkom pogodbe – le
v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:

Hidrometeorološki zavod RS, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks:
+386-61-13-31-396, tel.:
+386-61-13-15-208, kontaktna oseba:
Anton Planinšek,

Delegacija Evropske komisije v RS, Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386-61-125-1303, fax +386-61-125-2085
in

v informacijskih pisarnah Evropske ko-
misije v vseh 15 državah EU.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjene naslo-
ve najkasneje v roku 21 dni od dneva obja-
ve tega obvestila v Uradnem listu RS.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativ-

ni sestanek dne 17. 4. 2000 ob 11. uri po
lokalnem času na Hidrometeorološkem za-
vodu, Vojkova 1b, Ljubljana, Slovenija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 15. 5. 2000 do
12. ure po lokalnem času na naslov: Hidro-
meteorološki zavod RS, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 for supply of
equipment for Strengthening of Pollution
Monitoring, Permitting & Enforcement Sys-
tem” – “Not to be opened before the ope-
ning session” in “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”.

Odpiranje ponudb bo javno dne 15. 5.
2000 ob 13. uri po lokalnem času na Hi-
drometeorološkem zavodu, Vojkova 1b,
Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-24060
Following the Decree on ratification of

the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia
and the European Community Commis-
sion on Implementation of Measures re-
lated to Financial, Technical and other
Forms of Co-operation (OG RS 17/93
and referring to Law on Public Procure-
ment, section 9, paragraph 1 of Article
55 (OG RS 24/97) and to Rules and Reg-
ulations for procurement of public ten-
ders, Articles 117 and 118, the Republic
of Slovenia, the Ministry of Environment
and Spatial Planning issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

Strengthening of Pollution Monitoring,
Permitting & Enforcement System
which will be financed by the European

Commission from PHARE funds in the
framework of the National Programme for
Slovenia 1998, project No SL-9805.01.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment (in four
Lots) for Hidrometeorološki zavod RS, Vo-
jkova 1b, Ljubljana for renovation of existing
networks for gaseous pollutants, suspend-

ed matter and deposited matter and precip-
itation quality.

The following must be delivered and in-
stalled for:

– lot 1: Air Quality Monitoring Network,
– lot 2: Equipment for Calibration Labo-

ratory,
– lot 3: Communication and Database

Hardware and Software,
– lot 4: Deposited Matter and Precipita-

tion Quality Network.
Any Tenderer may tender only for all of

the Lots. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
 5. General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
 (General Conditions for Supply Con-

tracts financed from PHARE Funds and
Contract Form – 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 addresses:

Hidrometeorološki zavod RS, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, fax:
+386-61-13-31-396, tel.:
+386-61-13-15-208, Contact Person: Mr.
Anton Planinšek,

Delegation of EC in RS, Trg Republike 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386-61-125-1303, fax +386-61-125-2085
and

in Information Offices of European Com-
mission in 15 member states.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned addresses at the latest in
21 days after publication of this announce-
ment in the Official Gazette at the latest.

4. Clarification meeting
A clarification meeting for all lots will be

held on 17th April 2000, at 11 a.m. local
time at the Hydrometeorological Institute of
the RS, Vojkova 1b, Ljubljana, Slovenia.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 15th May 2000, at
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12:00 a.m. local time, at: Hidrometeoro-
loški zavod RS, Vojkova 1b, 1000 Ljublja-
na, Slovenia.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 1 for Supply of
Equipment for Strengthening of Pollution
Monitoring, Permitting & Enforcement Sys-
tem” – “Not to be opened before the open-
ing session” and “ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”.

The tenders will be opened in public
session on 15th May 2000, at 1:00 p.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer´s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

The Republic of Slovenia
The Ministry of Environment

and Spatial Planning

Št. 012-6/00 Ob-24130
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00), pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) in pravilnika o izvaja-
nju javnih razpisov za namene prestrukturi-
ranja za področje industrije in gradbeništva
(Ur. l. RS, št. 26/00), Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti objavlja naslednji

javni razpis
za prestrukturiranje podjetij

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

razpolaga v obdobju od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000 z nepovratnimi sredstvi v skupni
višini 712,513.000 SIT, namenjenimi inter-
vencijam v gospodarstvu za sofinanciranje
razvojnih projektov prestrukturiranja podjetij
– proračunska postavka 4651.

Sredstva bodo usmerjena v razvojne pro-
jekte gospodarskih družb, ki omogočajo iz-
vajanje procesov prestrukturiranja . Sreds-
tva bodo gospodarskim družbam dodeljena
do največ 40% vrednosti projekta po gos-
podarski družbi

Za cilje razvojnih projektov gospodarskih
družb štejejo:

– izboljševanje proizvodov in storitev po
svojih funkcijah, oblikah in tehničnih lastno-
stih, z uporabo ustreznejših materialov, no-
vih proizvodnih postopkov ob upoštevanju
zniževanja stroškov, prilagajanje predpisom
in drugim tehnično tehnološkim in ekološ-
kim normam;

– pospeševanje trženja, iskanje novih tr-
gov, tržnih niš in izboljšanje distribucije.

Sredstva bodo namenjena prestrukturi-
ranju podjetij. Projekti prestrukturiranja bo-
do prispevali k prestrukturiranju proizvod-
nje, uvajanju novih proizvodov, proizvodnih
postopkov, izboljšanju obstoječe tehnologi-
je in zniževanju stroškov.

2. Merila in pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo sred-

nje ali velike gospodarske družbe v skladu z
določbo 51. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93). Njihova glav-
na dejavnost se mora po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti v zadnjih 6 mesecih od raz-
pisa uvrščati med:

* D Predelovalne dejavnosti (šifre od
15-37),

* F Gradbeništvo (šifra 45),

3. Posebni kriteriji pri dodeljevanju sred-
stev gospodarskim družbam

Gospodarske družbe, ki kandidirajo za
pridobitev sredstev iz 1. točke tega razpisa,
morajo zadostiti naslednjim kriterijem:

– predložiti morajo izdelan projekt pre-
strukturiranja v obliki razvojnega projekta z
opredelitvijo investicij v stalna in gibljiva
sredstva, potrjen s strani organov upravlja-
nja gospodarske družbe in potrjen s strani
poslovne banke, če poslovna banka sode-
luje v finančni konstrukciji. Iz projekta mora
biti razvidna razvojna naravnanost progra-
ma, predvsem pa uvajanje novih tehnologij,
inovacij, znižanje stroškov, itd.). Projekt pre-
strukturiranja mora vsebovati opis okoliščin,
ki so privedle do težav v gospodarski druž-
bi, med ostalim mora upoštevati sedanje
stanje in oceno bodočih gibanj ponudbe in
povpraševanja na trgu predmetnih proizvo-
dov. Ocena mora biti izdelana za optimistič-
na, pesimistična in realna predvidevanja gi-
banj na trgu. Upoštevati mora tudi specifič-
ne prednosti in slabosti gospodarske druž-
be. Projekt prestrukturiranja mora prikazati
predvideni dobiček, ki po zaključenem pro-
jektu prestrukturiranja omogoča pokrivanje
vseh stroškov, vključno amortizacijo in od-
hodke financiranja;

– predložiti morajo oceno bonitete prav-
ne osebe pri kreditodajalcu: v poštev pride
razvrščenost v razrede A, B, C in D;

– predložiti morajo dokazila, da se ne
nahajajo v stečajnem postopku.

4. Prednost pri razpisu bodo imele gos-
podarske družbe:

– katerih razvojni projekti upoštevajo us-
meritve v okviru sprejetih tekočih ukrepov
gospodarske politike;

– katerih razvojni projekt z opredelitvijo
investicij v stalna in gibljiva sredstva izkazuje
razvojno naravnanost programa (predvsem
pa uvajanje novih tehnologij, inovacij, zniža-
nje stroškov, itd.);

– pri katerih aktivno sodeluje v razvoj-
nem projektu poslovna banka;

– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavaro-
vanja vračila sredstev v primeru kršitve po-
godbe o namenski dodelitvi sredstev .

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati, ime in naslov pro-

silca, matično številko, davčno številko, šte-
vilko žiro računa in dokaze o izpolnjevanju
zahtevanih kriterijev. Prosilec mora vlogi pri-
ložiti sledečo dokumentacijo:

– izdelan projekt prestrukturiranja, kot je
opredeljen v 3. točki tega razpisa;

– dokazilo o standardni klasifikaciji de-
javnosti (“Obvestilo o identifikaciji in razvr-
stitvi po dejavnosti – za poslovne subjekte –
”, ki ga izdaja Urad Republike Slovenije za
statistiko);

– dokazilo o ustreznem sklepu organa
upravljanja družbe o sprejetju projekta pre-
strukturiranja iz 3. točke tega razpisa;

– dokazilo o ustrezni boniteti gospodar-
ske družbe pri kreditojemalcu;

– obrazec BON-1 in BON-2 ne starejši
od 6 mesecev, ki ju izdaja Agencija Repub-
like Slovenije za plačilni promet;

– izjavo o pripravljenosti predložitve ustrez-
nega instrumenta zavarovanja vračila sredstev
v primeru nenamenske rabe sredstev;

– bilanco stanja in izkaz uspeha za leti
1998 in 1999;

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, oziroma pri-
stojnega gospodarskega sodišča, oziroma
Okrožnega sodišča-stečajni oddelek, da
gospodarska družba ni v postopku stečaja
oziroma prisilne poravnave;

– dokazila o morebitnih prednostih, kot
so opredeljene v 4. točki tega razpisa.

6. Rok za prijave
Javni razpis je odprt do izčrpanja sred-

stev.
Vlogo skupaj z dokazili prosilec pošlje

kot priporočeno pošiljko ali dostavi osebno
v glavno pisarno na Ministrstvu za gospo-
darske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova uli-
ca 5 v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
gospodarske družbe in oznako: “Ne odpiraj
– javni razpis za prestrukturiranje podjetij”.
Vloga se vpiše v evidenčno knjigo pod za-
poredno številko prejema.

7. Postopek pri izbiri vlog
Ministrica za gospodarske dejavnosti bo

s sklepom imenovala komisijo za izbor vlog
in pripravo predloga za dodeljevanje sred-
stev.

Komisija bo v času razpisa delovala kon-
tinuirano, odpiranje vlog bo vsak drugi po-
nedeljek v mesecu. Gospodarske družbe
bodo o izidu razpisa obveščene v 45 dneh
po odpiranju vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti pri Igorju Nagliču, na tel.
061/178-32-66.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 211/2000 Ob-23928
Socialna zbornica Slovenije na podlagi

javnega pooblastila iz 3. točke 77. člena
zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92 in 42/94 - odločba US, Ur. l. RS, št.
41/99) ter 6. člena pravilnika o izobraževa-
nju in strokovnem usposabljanju strokovnih
delavcev in sodelavcev na področju social-
nega varstva (Ur. l. RS, št. 57/94) skladno
z letnim planom zbornice za leto 2000 ob-
javlja

javni razpis
za izbor najustreznejših

programov izpopolnjevanja
in usposabljanja na področju

socialnega varstva za leto 2000
I. Naročnik: Socialna zbornica Sloveni-

je, Zemljemerska 12/IX, p.p. 2004, 1104
Ljubljana.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi izpopolnjevanja in usposabljanja
za strokovne delavce, strokovne sodelavce
na področju socialnega varstva v letu 2000.

Razpis je namenjen organizatorjem in iz-
vajalcem programov, ki bodo prijavili pro-
grame:

A. za izbor, potrditev ter subvencionira-
nje programov ali kotizacij udeležencev pro-
gramov za prioritetne vsebine:

Skupine programov in vsebina
1. Programi za neposredno delo stro-

kovnih delavcev:
a) novi pristopi in obnovitev znanj za delo

z ranljivimi skupinami: ljudje s težavami v
duševnem zdravju, otroci mladi in ženske -
žrtve nasilja, stari in dementni, žalujoči, ljud-
je z boleznimi odvisnosti, osebe s samomo-
rilnimi nagnjenji, družinska razmerja,
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b) tehnike pri svetovanju: supervizija, in-
tervizija, mediacija, trening asertivnosti, za-
govorništvo,

c) socialne storitve in dajatve: prva so-
cialna pomoč, institucionalno varstvo, po-
moč družini na domu, pomoč družini za
dom, oskrba na domu, socialne dajatve in
drugi prejemki,

d) zakonodaja in zakonski postopki:
otrok in mladostnik z odklonskim vedenjem
v postopku pred državnimi organi, dodelitev
otrok, varovanje osebnih podatkov,

e) dopolnjujoče oblike socialnega varst-
va skupine za samopomoč, dnevni centri,
stanovanjske skupine,

f) management v socialnem delu.
2. Programi za pridobitev dopolnilnih

znanj:
a) za direktorje socialnovarstvenih zavo-

dov,
b) za mentorje pripravnikom,
c) za inštruktorje v VDC.
3. Programi za komuniciranje in oseb-

nostno rast:
a) retorika,
b) komuniciranje s ciljnimi javnostmi,
c) psihodrama,
d) izboljšanje kvalitete življenja.
A. za izbor in potrditev programov glede

na navedene prioritetne vsebine v skupini A
in druge vsebine, primerne za področje so-
cialnega varstva.

Vsi izbrani, potrjeni in subvencionirani
programi bodo objavljeni v katalogu progra-
mov s področja socialnega varstva, ki bo
predstavljal celovito informacijo in na podla-
gi katerega se bodo lahko prijavljali udele-
ženci za posamezne programe.

III. Subvencioniranje programov in ko-
tizacij

Za subvencioniranje izbranih najustrez-
nejših programov ter kotizacij udeležencev
programov je namenjenih 14,260.000 SIT.
Metodologija za razporeditev sredstev bo
upoštevala: trajanje programa, število ude-
ležencev in predlagano vrednost programa.
Za subvencionirane programe bodo z orga-
nizatorji sklenjene pogodbe.

IV. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo organizatorji

izobraževanja, ki:
– izvajajo program v Republiki Sloveniji,
– so registrirani za opravljanje izobraže-

valne (M 80.3, 80.4), raziskovalne (K
73.201) in socialno varstvene dejavnosti (N
85.3) oziroma je opravljanje izobraževalne
dejavnosti opredeljeno v njihovem veljavnem
statutu,

– razpolagajo z ustreznimi prostori in
opremo za izvedbo izobraževalnih progra-
mov,

– imajo reference za organiziranje pro-
gramov izpopolnjevanja in usposabljanja na
področju socialnega varstva,

– imajo sklenjene pogodbe z izvajalci
programov, z ustreznimi strokovnimi refe-
rencami.

V. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku - organizatorju

izobraževanja,
– dokazilo o registraciji* oziroma statut,

če gre za društva,
– predstavitev programov usposabljanja

na obrazcih SZS/U po skupinah programov.

Prijavni obrazci s prilogami se bodo raz-
likovali po namenu prijave:

– A - za izbor, potrditev in subvencionira-
nje.

– B - za izbor in potrditev.
* Visokošolskim zavodom, ki so ustanov-

ljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu,
(Ur. l. RS, št. 67/93) ni potrebno priložiti
dokazil o registraciji.

VI. Merila za izbor in sofinanciranje pro-
gramov

Pri izboru in sofinanciranju programov
bodo upoštevana:

a) splošna merila:
– podpora razvojnim usmeritvam nacio-

nalnega programa socialnega varstva do le-
ta 2005,

– preizkušenost v praksi,
– število udeležencev,
– trajanje usposabljanja.
b) posebna merila:
– seznam predpisane literature,
– reference izvajalcev, s poudarkom na

izkušnjah v praksi,
– vključena merila in postopek samoe-

valvacije,
– zaključek usposabljanja (nastop, semi-

narska naloga, poročilo, analiza, načrt razi-
skave, raziskovalna naloga).

VII. Način oddaje ponudb
Ponudbe naj bodo oddane v zaprti kuverti

na naslov: Socialna zbornica Slovenije, p.p.
2004, 1104 Ljubljana, z oznako v levem
zgornjem kotu na naslovni strani kuverte: “Ne
odpiraj - javni razpis za izbor najustreznejših
programov izpopolnjevanja in usposabljanja
na področju socialnega varstva za leto 2000“
ter z naslovom ponudnika na zadnji strani
kuverte. Vsak program naj bo predstavljen v
posebni kuverti (na prijavnih obrazcih in di-
sketi), z oznako skupine, za katero se prijav-
lja (A, B). Ponudbe z več programi v eni
kuverti, nepravilno opremljene in nepravoča-
sno prispele, bodo v postopku odpiranja iz-
ločene in vrnjene prijavitelju.

Rok za oddajo ponudb je 25 dni. Upo-
števali bomo pravilno izpolnjene ponudbe,
ki bodo prispele v tajništvo zbornice do po-
nedeljka, 17. 4. 2000 do 15. ure.

Informiranje o izpolnjevanju prijavnih
obrazcev bo organizirano za prijavitelje pro-
gramov v četrtek, 30. 3. 2000 ob 10. uri,
na sedežu zbornice, v sejni sobi št. 8, v VI.
nadstropju.

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega kom-

plet za prijavo programov. Dobite ga v taj-
ništvu Socialne zbornice Slovenije kot pisne
obrazce ali na disketi oziroma elektronski
pošti na podlagi vašega zahtevka
(Tea.Smonker@soczbor-sl.si). Vse dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom dobite
pri Tei Smonker na telefonskih številkah:
061/132-70-53, 133-60-30, 131-41-18.

IX. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje prispelih ponudb bo v

sredo, 19. 4. 2000 ob 10. uri v sejni sobi
Socialne zbornice Slovenije št. 8, v VI. nad-
stropju. Odpiranju ponudb lahko prisostvu-
jejo ponudniki oziroma njihovi predstavniki
s pooblastilom.

X. Rok za obvestilo
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni v 45 dneh po odpiranju ponudb.
Socialna zbornica Slovenije

Št. 662-05-014/00 Ob-23929
Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99), zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo

družini v letu 2000
I. Predmet razpisa so:
1. programi priprave na partnerstvo in

starševstvo,
2. programi za kvalitetnejše življenje dru-

žin,
3. programi za ohranjanje in krepitev du-

ševnega zdravja otrok in mladine.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpi-

sa je 35,000.000 SIT.
III. Sredstva morajo biti porabljena do

31. 12. 2000.
IV. Pogoji
Na razpis se lahko javijo pravne in fizične

osebe, registrirane za opravljanje dejavno-
sti v RS in:

1. prijavljajo program, ki je predmet raz-
pisa;

2. program izvajajo v Republiki Sloveniji;
3. so registrirane za opravljanje dejavno-

sti, ki imajo šifro podrazreda 85.321,
85.322, 85.323 in 80.422 po uredbi o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni
register ali pa so registrirane za opravljanje
te dejavnosti pri državnih organih;

4. program izvajajo v skladu s kodek-
som etičnih načel v socialnem varstvu;

5. imajo zagotovljene prostorske možno-
sti za izvajanje programa;

6. imajo načrt izvajanja programa, ki vse-
buje vse elemente, zahtevane v razpisni do-
kumentaciji;

7. imajo izdelano finančno konstrukcijo,
v kateri so predvideni prihodki in odhodki
za izvedbo programa.

V. Kriteriji za izbor:
A. izločeni bodo programi, ki so sestavni

del javne službe.
B. Pri izboru programov bodo upošteva-

ni naslednji kriteriji:
1. program ima jasno zastavljene cilje, ki

so v skladu s predmetom razpisa;
2. uporabniki programa so natančno

opredeljeni;
3. metode dela v programu zagotavljajo

doseganje ciljev;
4. število ur vključenosti posameznega

uporabnika v program v določenem časov-
nem obdobju zagotavlja doseganje ciljev;

5. izvajalci programa so tudi prostovoljci;
6. predvidene so ustrezne metode

spremljanja in ocenjevanja učinkov progra-
ma;

7. izvajalci so primerno usposobljeni in
imajo ustrezne reference;

8. program uvaja inovativne in kreativne
pristope ali je bil uspešno izvajan v preteklih
letih;

9. program mora biti ovrednoten na na-
čin, ki zagotavlja jasen pregled vseh prihod-
kov in odhodkov. Med prihodke je potreb-
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no vključiti vse predvidene vire, med od-
hodke pa je potrebno vključiti vse predvide-
ne odhodke, ki morajo biti skladni z načrto-
vanimi dejavnostmi programa;

10. glede na število uporabnikov predvi-
deni odhodki programa ne smejo biti bistveno
višji od stroškov v istovrstnih programih, razen
v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede
na cilje in druge specifičnosti programa.

Programi bodo ocenjeni v skladu z zgo-
raj navedenimi kriteriji. Posamezni kriterij bo
ovrednoten z 0 ali 1 točko. Programi, ki od
možnih 10 točk ne bodo zbrali 7 točk, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave.

VI. Merila za sofinanciranje:
1. ministrstvo bo sofinanciralo največ

80% cene programa;
2. sofinancirani bodo stroški izvajanja

programa – stroški dela redno zaposlenih,
izdatki za blago in storitve, vezani na izvaja-
nje programa, kamor sodijo tudi stroški pla-
čil vseh oblik dela izven redne zaposlitve,
stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce;

3. pri odmeri višine sredstev za blago in
storitve bo upoštevana nujnost posamezne-
ga stroška za izvajanje programa ter primer-
java višine stroškov na uporabnika med po-
sameznimi istovrstnimi programi;

4. pri določitvi deleža sredstev sofinan-
ciranja bo upoštevano število prijavljenih
programov, ki bodo ustrezali kriterijem in
razpoložljiva sredstva razpisa.

VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. prijava na obrazcu “Prijava na javni

razpis za sofinanciranje programov v pod-
poro družini”;

2. priloge zahtevane v obrazcu;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti Statističnega urada Republi-
ke Slovenije ali sklep o vpisu v sodni regi-
ster oziroma priglasitveni list za fizične ose-
be ali odločba o registraciji društva in statut
društva;

4. izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.

Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z oz-
nako na sprednji strani: “Ne odpiraj – javni
razpis programov v podporo družini”.

Vsak program mora biti predložen v svoji
kuverti.

Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudni-
kom, zato morajo biti na hrbtni strani kuver-
te opremljene z naslovom pošiljatelja.

VIII. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, IV. nad-
stropje, Kotnikova 5, Ljubljana, ali na inter-
netu na naslovu: http: //www.si-
gov.si/mddsz/index.htm.

Vse informacije v zvezi z razpisom vlaga-
telji lahko dobijo na tel. 178-34-05, Lucija
Kastelic.

IX. Rok za prijavo do 8. 5. 2000.
Prijava se lahko odda tudi osebno na

ministrstvu najkasneje do 14. ure, ali pošlje
priporočeno po pošti do 8. 5. 2000.

X. Komisija bo začela z odpiranjem po-
nudb 10. 5. 2000.

Ponudniki bodo o izboru programov ob-
veščeni v 30 dneh od dneva zaključenega
odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-23927

Na podlagi pravil o delovanju Garancij-
skega sklada za Dolenjsko ter sklepa Pro-
gramsko razvojnega sveta Podjetniškega
centra Novo mesto d.o.o., objavlja Podjet-
niški center Novo mesto d.o.o.; Garancij-
ski sklad za Dolenjsko (v nadaljevanju: PC
GS) v sodelovanju z Dolenjsko banko d.d.,
Novo mesto; SKB banko d.d., Ljubljana;
Krekovo banko d.d., Maribor; Novo Ljub-
ljansko banko d.d., Ljubljana; SIB banko
d.d., Ljubljana in z ostalimi bankami, ki bo-
do pristopile k projektu,

razpis
dolgoročnih posojil in garancij za

dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva

na območju Mestne občine Novo mesto
ter Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk,
Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Se-
mič in Črnomelj

1. Predmet razpisa:
– dolgoročna posojila v predvideni

skupni višini 486,000.000 SIT,
– garancije za ta posojila v predvideni

skupni višini 163,400.000 SIT,

in sicer

OBČINA  Znesek posojil  Znesek garancij 
MO Novo mesto  173,100.000  57,700.000 
Občina Šentjernej  6,300.000  2,100.000 
Občina Škocjan  5,500.000  1,800.000 
Občina Trebnje  43,300.000  14,400.000 
Občina Žužemberk  42,700.000  14,200.000 
Občina Dol. Toplice  29,000.000  9,700.000 
Občina Mirna Peč  23,600.000  7,900.000 
Občina Kočevje  89,000.000  30,000.000 
Občina Kostel  11,600.000  3,900.000 
Občina Loški potok  14,000.000  4,700.000 
Občina Semič  21,300.000  7,100.000 
Občina Metlika  26,600.000  8,900.000 
Občina Črnomelj  3,000.000  1,000.000 
SKUPAJ  486,000.000  163,400.000 

PC GS si pridržuje pravico spremeniti
predvideni skupni znesek razpisanih poso-
jil in garancij v primeru, da občine– partne-
rice Garancijskega sklada za Dolenjsko ne
bodo nakazale sredstev za leto 2000 v
planirani višini po projektu garancijskega
sklada.

2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij

2.1 Dolgoročna posojila:
a) Znesek posojila: najmanj 1 mio SIT,

največ 10 mio SIT oziroma največ 40% pre-
dračunske vrednosti investicije,

b) Potrebni lastni viri: najmanj 30% gle-
de na celotno investicijo,

c) Obrestna mera posojila: TOM + 3,5%
letno,

d) Stroški posojila: 0,5% od zneska odo-
brenega posojila (najmanj 15.000 SIT),

e) Stroški obdelave: 5.000 SIT + 19%
DDV na posamezno vlogo,

f) Odplačilna doba posojila: 1-5 let (od
tega možen moratorij 6 mesecev),

g) Zavarovanje posojila:
– prosilec lahko zavaruje prejeto po-

sojilo z garancijo PC GS v višini 50% odo-
brenega posojila, 50% pa v skladu s pogoji
banke ali

– 100% v skladu s pogoji banke.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za posojilo, pri čemer garancija ne
more presegati 50% posojila, odobrenega
na podlagi tega razpisa.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo PC
GS v višini 50% od vrednosti posojila z raz-
ličnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od
stopnje rizičnosti projekta.

3. Pogoji za prijavo na razpis in prednost
pri odobritvi:

Na razpis se lahko prijavijo enote male-
ga gospodarstva, ki ustrezajo merilom za
male gospodarske družbe po 51. in 72.
členu zakona o gospodarskih družbah in
občani, ki so pri pristojnem upravnem orga-
nu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja o iz-
polnjevanju pogojev za samostojne podjet-
nike oziroma vložili prijavo za vpis družbe v
sodni register, pod pogojem, da bodo do-
kazila za pridobljen status s.p. ali družbe
dostavili pred podpisom posojilne pogod-
be. Hkrati morajo prosilci zadostiti pogoju,
da:

– so člani Garancijskega sklada za Do-
lenjsko (plačana pristopnina) in

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin, ki so pristopile kot vlagateljice k Garan-
cijskem skladu za Dolenjsko.

Plačana pristopnina oziroma članstvo v
skladu ne predstavlja avtomatične obvezno-
sti PC GS pri odobritvi posojila in garancije.

Prednost pri odobritvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:

– imajo pripravljene perspektivne in do-
nosne projekte,

– bodo zagotavljali odpiranje novih de-
lovnih mest,

– opravljajo izvozno usmerjeno dejav-
nost,

– uvajajo s projektom nove tehnologije
in visokokakovostne proizvode ali storitve,

– opravljajo inovativno dejavnost,
– ekološko čisto dejavnost,
– z dejavnostjo omogočajo prestrukturi-

ranje ali dopolnitev velikih gosp. sistemov,
– delujejo na demografsko ogroženih

območjih,
– omogočajo razvoj turizma, športa in

kulture,
– opravljajo deficitarno dejavnost,
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– imajo dobro boniteto in ugled v lokal-
nem in širšem okolju.

4. Vsebina in obdelava vlog za odobritev
posojila in garancije:

Vsebina vloge za dodelitev posojila in
garancije je razvidna iz obrazca Vloga za
odobritev posojila in garancije iz sredstev
Garancijskega sklada za Dolenjsko, ki ga
lahko prosilci dobijo:

– Podjetniški center Novo mesto, Koče-
varjeva 1, Novo mesto, (ga. Povše, tel.
372-980),

– Recinko d.o.o., PIC Kočevske, Roška
64, Kočevje (ga. Glavač, tel.
061/850-610),

– Območna obrtna zbornica Metlika,
Partizanski trg 5, Metlika (ga. Bajuk, tel.
58-142),

– Občina Semič, Semič 14, Semič (ga.
Lamut, tel. 67-083),

– Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj (ga. Stjepanovič, tel. 306-11-00).

Obravnavane bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih. Vloge, ki ne bodo popol-
ne oziroma ne bodo ustrezale merilom in
pogojem iz točke 3. tega razpisa, bodo za-
vrnjene.

Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-
navali ustrezni odbori PC GS in banke en-
krat mesečno.

PC GS bo prosilca pisno seznanil z odlo-
čitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh
po sprejemu odločitve.

5. Rok za prijavo: je odprt od dneva ob-
jave razpisa do vsakega 20. v mesecu ozi-
roma do porabe sredstev. PC GS bo objavil
datum porabe sredstev.

6. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na vseh mestih, našte-
tih v 4. točki tega razpisa.

Z dnem objave tega razpisa preneha
veljati razpis z dne 4. 5. 1999 (Ur. l. št.
36/99 – Razpis dolgoročnih posojil in ga-
rancij za dolgoročna posojila za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva na ob-
močju Mestne občine Novo mesto ter ob-
čin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šent-
jernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk).
Vsa neporabljena sredstva po razpisu z
dne 4.5.1999 so prenesena na nov raz-
pis.

Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.

Št. 5 Ob-23771
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l.  RS, št. 22/98) objavlja Mestna obči-
na Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje

v letu 2000
I. Na javni razpis se lahko prijavijo na-

slednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Celje,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci, osnovne in srednje šole.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež in delujejo na območju

Mestne občine Celje,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l.  RS, št.
60/95),

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že več kot leto dni,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in drugih kazalcih predpisanih za spremlja-
nje stanja v športu.

II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih let-
nih programov športa:

1. Šport otrok in mladine
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– program športne značke Zlati sonček,
– tečaj plavanja,
– tečaj drsanja,
– programi v društvih in občinski športni

šoli, ki imajo značaj redne splošne vadbe;
b) interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok in mladine:
– program športne značke Zlati sonček

(1. in 2. razred OŠ),
– program športne značke Krpan (3. raz-

red OŠ),
– tečaj plavanja za otroke v 2. razredih

osnovnih šol,
– tečaj drsanja za otroke v 1. razredih

osnovnih šol,
– programi v društvih in občinski športni

šoli, ki imajo značaj redne splošne vadbe,
– medrazredna tekmovanja nižjih razre-

dov osnovnih šol,
– medšolska tekmovanja osnovnih in

srednjih šol,
– počitniški programi;
c) tekmovalni šport mladih vključenih v

redno vadbo v društvih in klubih:
– programi društev individualnih in ko-

lektivnih športnih panog uvrščenih v skupini
D in E,

– programi usmerjevalnih selekcij dru-
štev uvrščenih v skupine A, B in C.

2. Kvalitetni in vrhunski šport: programi
društev individualnih in kolektivnih športnih
panog uvrščenih v skupine A, B in C.

3. Športna rekreacija:
– programi društev, ki imajo značaj red-

ne vadbe za odrasle, invalide ali upoko-
jence,

– množične športno-rekreativne akcije in
prireditve,

– občinske športne igre.
4. Skupne naloge:
– nujna investicijsko vzdrževalna dela na

športnih objektih ali površinah, ki so v uprav-
ljanju športnih društev ter nabava ali obnova
športne opreme na teh objektih. Prednost
bodo imeli javni športni objekti občinskega
pomena in objekti, ki so namenjeni pred-
vsem organizirani športni vadbi društev,

– organizacija seminarjev in tečajev za
dopolnilno izobraževanje strokovnih kadrov,

– zdravstveno varstvo in testiranja šport-
nikov,

– organizacija kvalitetnih športnih prire-
ditev na območju Mestne občine Celje,

– izvajanje občinskih športnih programov
na objektih ŠRC Golovec,

– mednarodno sodelovanje z mestoma
Singen in Grevenbroich,

– delovanje finančnega servisa za druš-
tva in klube,

– priprave športnikov in ekip za nastope
na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih

prvenstvih oziroma pokalih ter drugih velikih
mednarodnih tekmovanjih,

– programi športnikov kategoriziranih po
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije,

– priznanja in nagrade športnikom ter pri-
reditev “Šport v Celju“,

– informatika v športu,
– proslava 110-letnice športa v Celju,
– drugi programi pomembni za šport v

občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje:
– strokovna služba (plače in drugi oseb-

ni prejemki),
– materialni stroški delovanja zveze.
6. Mednarodne igre šolskih otrok v Ha-

miltonu (Kanada).
III. Izbrani programi bodo sofinancirani iz

proračunskih sredstev za šport za leto 2000
na osnovi pravilnika za sofinanciranje pro-
gramov športne dejavnosti ter Meril in nor-
mativov za ovrednotenje športnih progra-
mov v Mestni občini Celje.

Prednost pri izboru bodo imeli Športna
zveza Celje in društva včlanjena v zvezo,
izvajalci, ki svoje programe izvajajo neprofit-
no ter izvajalci, katerih programi so bili iz-
brani in izvedeni že v letu 1999.

IV. Rok za prijavo predlogov je 15 dni po
objavi tega razpisa.

V. Prijave pošljite ali oddajte v zaprti ovoj-
nici na naslov: Mestna občina Celje, odd-
elek za družbene dejavnosti, Prešernova
27, 3000 Celje, s pripisom “javni razpis –
šport“ .

Društvo, ki se prvič prijavlja na razpis,
mora k prijavi priložiti fotokopijo odločbe
Upravne enote Celje o vpisu v register dru-
štev. Zasebniki in druge organizacije pred-
ložijo dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti v športu.

Programi, ki v letu 1999 niso bili sofi-
nancirani, morajo biti podrobno opisani in
finančno ovrednoteni z navedbo virov finan-
ciranja. K programu mora biti priloženo po-
trdilo o zagotovljenem prostoru za izvajanje
programa (pogodba z upravljalcem prosto-
ra) ter potrdilo o zagotovljenem ustreznem
strokovnem kadru.

Enotne obrazce za prijavo, druge po-
trebne obrazce in podrobne informacije do-
bite vsak delovni dan med 9. in 12. uro na
Mestni občini Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Prešernova 27, Celje (kontakt-
na oseba Lado Gobec, tel. 484-822 int.
322) ali na Športni zvezi Celje, Dečkova c.
1, Celje (kontaktna oseba Bojan Bajec, tel.
412-102).

VI. Z izbranimi izvajalci bodo po spreje-
mu občinskega proračuna za leto 2000
sklenjene pogodbe o sofinanciranju progra-
mov.

Mestna občina Celje

Ob-24051
Na podlagi 18. člena zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), 41. člena statu-
ta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) in 5. člena pravilnika o postopku za
izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kul-
turnih programov, ki se financirajo in sofi-
nancirajo iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 109/99) v nadaljevanju, pravilnik), Obči-
na Trebnje objavlja
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 javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje,
sofinanciranje kulturnih projektov in
kulturnih programov, ki jih bo v letu
2000 financirala Občina Trebnje iz

dela občinskega proračuna
namenjenega za kulturo

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, tel.: 34-81-100, faks:
34-81-131.

2. Občina zbira predloge za financiranje
in sofinanciranje iz naslednjih razpisnih po-
dročij kulturnih programov in projektov:

– za varstvo kulturne dediščine,
– za izvajanje kulturnih programov,
– za ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– za investicije v javno infrastrukturo na

področju kulture,
– za vzpodbujanje umetniške ustvarjal-

nosti.
3. Predloge programov in projektov lah-

ko pošlje predlagatelj, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje in predlože ustrezna dokazila:

– da je pravna oseba registrirana za
opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti
območje Občine Trebnje,

– da je samostojni ustvarjalec na področ-
ju kulture, registriran v Občini Trebnje,

– kulturno-umetniška društva,
– druga društva, ki imajo v svojih usta-

novnih aktih določeno opravljanje kulturne
dejavnosti in zveze kulturnih društev, regi-
strirani v Občini Trebnje,

– da je predlagatelj (so) lastnik kulturne-
ga spomenika.

4. Financiranje stalnih neprogramskih
stroškov

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena
pravilnika o postopku za izbiro kulturnih pro-
jektov in oblikovanju kulturnih programov, ki
se financirajo in sofinancirajo iz javnih sred-
stev (Uradni list RS, št. 109/99) kritje ne-
programskih stroškov ni predmet pravilnika,
je pa potrebno pridobiti podatke, ki bodo
osnova za določitev neprogramskih stroš-
kov.

Zveza kulturnih društev Občine Trebnje,
Območna izpostava Sklada RS za ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti in kulturna društva
na obrazcu stalni neprogramski stroški kan-
didirajo za sredstva, ki jih Občina Trebnje
zagotavlja. Sredstev za te namene v letu
2000 je v višini 4,200.000 SIT in niso pred-
met razpisa.

5. Okvirna vrednost sredstev za progra-
me in projekte javnega razpisa s kulturnih
področij Občine Trebnje za leto 2000 zna-
ša 26,570.000 SIT.

6. Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov

Občina Trebnje zbira za predloge iz na-
slednjih področij ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti:

– glasba, gledališče in lutke, folklora, film
in video, ples, likovne ustvarjanje in fotogra-
fije, literatura ter multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja,

– založništvo,
– mednarodno sodelovanje,
– raziskovalne naloge,
– druge naloge, ki smiselno izhajajo iz

omenjenih področij,
– kulturna dediščina,
– umetniška ustvarjalnost.

Našteti programi in projekti, ki imajo širši
občinski pomen, sodijo v eno od naslednjih
skupin:

1. priprava in izvedba prireditev z
udeležbo skupin ali posameznikov iz do-
ločenega območja, ki so namenjene pred-
stavitvi, primerjanju in strokovnem vred-
notenju programskih in izvajalskih dosež-
kov in organizacija lastnih izobraževalnih
oblik, ki se jih bodo udeležili posamezniki
ali skupine,

2. priprava, izvedba prireditev in izo-
braževalnih oblik na občinski ravni,

3. sodelovanje skupin in posamezni-
kov na prireditvah na občinski, medobmoč-
ni in državni ravni, ki so namenjena predsta-
vitvi, primerjanju in strokovnem vrednotenje
izbranih in izvajalskih dosežkov in udeležba
na izobraževanju,

4. soorganizacija prireditev na občin-
ski ali državni ravni in sodelovanje izbranih
skupin in posameznikov na prireditvah, ki
promovirajo najboljše dosežke svoje zvrsti
širši javnosti,

5. soorganizacija mednarodnih prire-
ditev, udeležba na mednarodnih festivalih in
tekmovanjih v državi in tujini ter predstavlja-
nje občine v državi in tujini,

6. samostojni projekti društev, skupin
in posameznikov, ki v programskem in izva-
jalskem pogledu znatno presegajo splošno
kakovostno raven svojega okolja in kažejo
inovativne pristope,

7. založništvo,
8. kulturna dediščina,
9. umetniška ustvarjalnost.

1.Temeljna merila za vzpodbujanje umet-
niške ustvarjalnosti in založništvo:

· kakovost (estetska vrednost, vzgojnost
in primernost starostni stopnji, znanstvena
veljavnost in temeljnost, inovativnost, aktual-
nost),

· skupni slovenski prostor (občine, regi-
je),

· uveljavljanje slovenske narodne in kul-
turne identitete.

2. Temeljna merila na področju investi-
cij v javno infrastrukturo na področju kul-
ture

Prijaviteljem – javnim zavodom, katerih
ustanovitelj je Občina Trebnje, se investicije
financirajo v 100% deležu iz občinskega
proračuna. Ostalim prijaviteljem občina so-
financira investicije največ v deležu 40%,
ostalo razliko do vrednosti projekta zagoto-
vi(jo) sofinancer (ji).

Upoštevani bodo prijavitelji, ki izvajajo
kulturno dejavnost občinskega pomena, ka-
terih program se financira iz občinskega pro-
računa in nadaljujejo (zaključujejo) že priče-
to investicijo. Prednostno bodo upoštevani
javni zavodi in objekti, katerih je ustanovitelj
oziroma lastnik Občina Trebnje.

3. Temeljna merila za izvajanje kulturnih
programov in projektov:

· da je program usklajen s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz sta-
tuta predlagateljev in programskih ciljev,

· kakovost doslej realiziranega programa,
dodatnih programov in projektov; visoko
ocenjene predstave in prireditve s strani do-
mače strokovne javnosti, nagrade in ude-
ležbe na pomembnih mednarodnih in do-
mačih festivalih, stanovske nagrade za
umetniške dosežke,

· delež lastnih prihodkov v skupni finanč-
ni konstrukciji (povprečna srednja vrednost:
30%),

· odmevnost doslej realiziranega pro-
grama: število gledalk in gledalcev, pri-
merna zasedenost glede na velikost dvo-
rane, odmevnost v medijih, strokovne kri-
tike,

· da predlagatelj v prijavi programov in
projektov obetajo kakovostno in zanimivo
izvedbo.

Za projekte vizualne umetnosti (razstave
in kulturno zgodovinske razstave) se upo-
rabljajo še naslednja merila:

· da časovno ali tematsko zajema zao-
kroženo celoto avtorjevega opusa,

· da jo spremlja celoten katalog, ki pred-
stavlja razstavljeni opus,

· da predstavlja določeno temo ali tezo,
ki pojasnjuje stilno ali časovno obdobje ali
išče nove zorne kote pri vrednotenju dolo-
čene umetniške problematike,

· da predstavlja tematiko kulturno zgo-
dovinskega obdobja na področju občine
oziroma širšega območja Občine Trebnje.

4. Temeljna merila za glasbeno umet-
nost:

a) na področju glasbenega založništva:
· da predlagatelji izkazujejo založništvo

in samo založniško dejavnost,
· da predlagatelj zagotavlja ustrezno ra-

ven izvedbe,
· da se predlagatelj v prijavi izkaže s pi-

sno izjavo založnika o ustvaritvi predlagane
izdaje v založniški program.

b) na področju glasbene ustvarjalnosti:
· da predlagatelj zagotavlja javno izved-

bo novega ali njegovo medijsko predstavi-
tev,

· da se predlagatelj v prijavi izkaže s pi-
sno izjavo producenta javne izvedbe,

· da se predlagatelj izkaže z referencami
na področju distribucije kulturnih dobrin.

5. Temeljna merila za izvajanje kulturne
ljubiteljske dejavnosti:

· kvalitetno in redno delo društva, ki ga
potrjujejo nagrade in priznanja,

· množičnost članstva in število nastopov,
· udeležba na predstavah, število sekcij

v društvu,
· tradicionalnost kulturne prireditve.
6. Temeljna merila za izvajanje varstva

kulturne dediščine:
· dokazilo o lastništvu spomenika,
· dokazilo o razglasitvi spomenika lokalne-

ga pomena oziroma pozitivno mnenje pristo-
nega zavoda ta varstvo kulturne dediščine,

· predstavitev subjekta, ki se na razpis
prijavlja,

· okvirno časovno trajanje projekta ob-
nove,

· upravno dovoljenje,
· finančno konstrukcijo projekta, ki mora

obvezno vsebovati:
– prihodke,
– odhodke,
– predračun oziroma ponudbe,
· zagotavljati najmanj 60% lastnih sred-

stev od pogodbene vrednosti projekta.
7. Izbira predlogov
Občina Trebnje bo izbrala predloge kul-

turnih programov in projektov po postopku,
kot ga določa pravilnik o postopku za izbiro
kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih
programov, ki se financirajo in sofinancirajo
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iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.
109/99), z dne 29. 12. 1999).

Za razrešitev morebitnih nejasnosti v tem
razpisu se bodo uporabljale določbe pravil-
nika iz prvega odstavka in določila zakon-
skih predpisov.

8. Način in rok prijave programov in pro-
jektov

Predlagatelji lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo (obrazce za prijavo predlogov
ter merila in kriterije) dvajset dni po objavi
razpisa. Prevzamete jo lahko na vložišču
Občine Trebnje, Goliev trg 5, sedežu OI
SLKD Trebnje in ZKD Trebnje, Trebnje, Ki-
dričeva 2, v času uradnih ur .

Pripadniki romske skupnosti v Občini
Trebnje prijavijo svoje kulturne programe ta-
ko, da jim občina nudi sodelovanje in stro-
kovno pomoč pri pripravi programov.

Rok za oddajo predlogov je en mesec
po tej objavi in objavi v Glasilu Občine.

Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih (za področja, ki obstoja-
jo) in poslani na naslov: Občina Trebnje,
oddelek za družbene dejavnosti, Goliev trg
5, 8210 Trebnje. Predlogi morajo biti odda-
ni v zaprtih ovojnicah, na katerih morata biti
oznaka »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
-kultura 2000« ter oznaka področja npr.:
varstvo kulturne dediščine. Na hrbtni strani
mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja
in naslov pošiljatelja.

Da bi lahko Občina Trebnje zagotovila
enakovredno obravnavo vseh v razpisnem
roku oddanih prijav, bo za predloge, ki ne
bodo oddani v skladu z razpisnimi pogoji,
postopala v skladu z določili pravilnika in
drugih predpisov.

Občina Trebnje bo predlagatelje obvesti-
la o izboru v petnajstih dneh po sprejetju
sklepa na Občinskem svetu Občine Trebnje.

9. Oseba pooblaščena za dajanje infor-
macij: Miro Hrenk, tel.: 068/3481-133,
faks 068/3481-131.

Občina Trebnje

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-23888
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.:
1. Prodajalec: Iskra Žarnice, d.o.o. v ste-

čaju, 1000 Ljubljana, Stegne 23.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d. namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo podati pisno
izjavo, da želijo odkupiti delnice, ki so pred-
met prodaje, dostaviti na naslov: Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-24124
V objavi sklica 4. skupščine družbe Ra-

šica tovarna pletenin Ljubljana, d.d., ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 22/99 se
v predlogu sklepa k tretji točki dnevnega
reda namesto upnika Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti kot upnik navede Repub-
lika Slovenija s stvarnim vložkom v višini
123,766.000 SIT, za kar prejme 123.766
delnic v nominalni vrednosti 123,766.000
SIT in namesto upnika Slovenska razvojna
družba, d.d., kot upnik Republika Slovenija
s stvarnim vložkom 646,140.000 SIT, za
kar prejme 646.140 delnic v nominalni
vrednosti 646,140.000 SIT.
Rašica, tovarna pletenin Ljubljana, d.d.,

uprava družbe

Št. 2/00 Ob-23745
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah ter 20. člena statuta druž-
be sklicujem

3. sejo skupščine
družbe Terme Kranjska Gora, d.d.,
ki bo 18. maja 2000 ob 17. uri v sejni

sobi Hotela LEK v Kranjski Gori, Vršiška
cesta 38.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsedujočega skupščine in

preštevalca glasov.
Predlog sklepa: za predsedujočega

skupščine se izvoli Mulej Markota, za pre-
števalca glasov pa Klinar Jožico. Skupščini
prisostvuje notarka Nada Svetina.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme letno poročilo za leto 1999, skupaj
z revizorskim poročilom revizijske družbe
Podboršek.

3. Finančni plan družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta druž-
be se sprejme finančni načrt za leto 2000.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 2000
imenuje družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov

je posredovano po pošti delničarjem, ki ima-
jo več kot 5% delež v osnovnem kapitalu,
vsem ostalim delničarjem pa je gradivo na
vpogled pri pooblaščeni osebi na naslovu
Oniks, d.d., Spodnji Plavž 6, Jesenice (1.
nadstropje, soba št. 16), vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pi-
sni obliki najpozneje v 7 dneh po tej objavi
bodo objavljeni in posredovani delničarjem
na enak način kot ta sklic, razen, če ne
bodo v nasprotju z določili drugega in tretje-

19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te
objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 280/00 Ob-23313
Tiskarna Novo mesto, d.d., Vavpoti-

čeva 19, Novo mesto, na podlagi 64. čle-
na zakona o prevzemih sporoča, da jo je
DBP Vizija, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Novi trg 11, Novo mesto, obvestila
o pridobitvi kvalificiranega deleža: DBP Vizi-
ja, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Novo mesto, je s tremi nakupi pridobila
5.219 delnic izdajatelja Tiskarna Novo me-
sto, d.d., kar predstavlja 7,61% vseh izda-
nih delnic. DBP Vizija, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., ima skupaj 25.458 del-
nic, kar predstavlja 37,12% vseh izdanih
delnic Tiskarne Novo mesto, d.d.
Tiskarna Novo mesto, d.d., Novo mesto

direktor: Dušan Jarc

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-23758
Na podlagi 14. člena družbene pogod-

be in 454. člena zakona o gospodarskih
družbah, obvešča Pekarna, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Pohorska cesta 1, Radlje
ob Dravi, vse svoje eventualne upnike, da je
skupščina družbe na svoji 6. redni seji dne
28. 2. 2000 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
in sicer z dosedanjih 70,330.000 SIT

na 42,210.000 SIT.
Družba v drugo vabi vse eventualne up-

nike, da se v roku 8 dni po objavi zglasijo pri
družbi in izjavijo, da z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala soglašajo.

Pekarna, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Radlje ob Dravi

Ob-23880
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah direktor družbe Wemex
Transalpine Trgovsko podjetje, d.o.o., Ko-
menda, s sedežem Zadružna ulica 12, Ko-
menda, ki je v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani vpisana v vložek št.
1/12299/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom skupščine

družbe z dne 16. 3. 2000.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanje-

ga v višini 70,201.089 SIT, zmanjša za
45,201.089 SIT, tako, da po zmanjšanju
znaša 25,000.000 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala družbe.
Wemex Transalpine Trgovsko podjetje,

d.o.o., Komenda
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ga odstavka 288. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
so svojo udeležbo pisno najavili najpozne-
je 3 dni pred sejo skupščine. Pooblaš-
čenci ali zastopniki se morajo izkazati s
pismenim pooblastilom ali listino o zasto-
panju. Pooblastilo oziroma druga listina
se zadrži za evidenco v družbi. Prostor,
kjer bo potekala skupščina bo odprt 1 uro
pred sejo skupščine. Udeleženci ob pri-
hodu prijavijo svojo udeležbo in prevza-
mejo glasovalne lističe.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 18. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanih glasov.

Terme Kranjska Gora, d.d.
uprava

Ob-23918
Na podlagi statuta delniške družbe Inšti-

tut za elektroniko in vakuumsko tehniko,
d.d., Teslova 30, Ljubljana, sklicujem

3. skupščino delničarjev,

ki bo dne 26. 4. 2000 bo 10. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Teslova 30.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov Darinka Hostnik in Tomaž Koprivec.
Za notarja se povabi Katja Terčelj Verovšek.

2. Obravnava in sprejem sklepa o pro-
stovoljni likvidaciji družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe, v
skladu s 371. členom zakona o gospodar-
skih družbah in 7.10. točko statuta družbe,
s 3/4 večino zastopanega osnovnega kapi-
tala, sprejema sklep o prostovoljni likvidaciji
družbe.

Gradivo in vsebina predlogov sklepov
skupščine po tem dnevnem redu je na raz-
polago na sedežu družbe 30 dni pred pri-
četkom zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 13. ure v tajništvu družbe v Ljub-
ljani, Teslova 30.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, kate-
rih prijava udeležbe na skupščini je pris-
pela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Prijavi mora biti predloženo
dokazilo o lastništvu delnic, pooblaščenci
pa morajo predložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z
istim dnevnim redom ob 11. uri. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Inštitut za elektroniko
in vakuumsko tehniko, d.d., Ljubljana

uprava

Št. 42/2000 Ob-23944
Na podlagi 36. in 37. člena statuta druž-

be Center Ljubljana, trgovsko podjetje, d.d.,
uprava sklicuje

5. skupščino
družbe Center Ljubljana, trgovsko

podjetje, d.d.,
ki bo dne 26. aprila 2000 ob 8. uri v

poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Leta-
liška 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Miran Ključevšek.

Izvolita se preštevalki glasov, in sicer Vi-
da Gosar in Vika Lužar.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
člana nadzornega sveta Leopolda Poljanš-
ka kot predstavnika delničarjev na podlagi
njegove odstopne izjave z dne 23. 3. 2000.
Skupščina se obvesti tudi o odstopu pred-
stavnikov delavcev v nadzornem svetu, Jo-
žice Podržaj in Mirana Ključevška na podla-
gi njunih odstopnih izjav.

Skupščina po novem spremenjenem sta-
tutu izvoli z dnem 26. 4. 2000 naslednja
člana nadzornega sveta: Antona Sedeljšaka
in Alojza Slanca kot predstavnika delničar-
jev. Skupščina se obvesti o imenovanju čla-
na nadzornega sveta kot predstavnika de-
lavcev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo štirih let.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2000 skupščina
imenuje Plus revizija, d.o.o., Ljubljana, Be-
žigrad 1.

5. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1999 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov so delničarjem na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Center Ljubljana, d.d.,
predsednik uprave Boštjan Čertanec

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-23746
Ime javnega glasila: Delo.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23747
Ime javnega glasila: Slovenski delni-

čar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.



Stran 2452 / Št. 26 / 24. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razne objave

Popravek

Ob-24057

V javni dražbi za odprodajo nepremični-
ne v Logu pod Mangartom, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000,
se naslednje točke popravijo:

1. točka objave (»predmet prodaje«) se
pravilno glasi: nepremičnina v Logu pod Man-
gartom (nekdanja stražnica), ležeča na parceli
št. 71/4, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri:

– stavbišče 86 m2,
– funkcionalno zemljišče 300 m2.
6. točka (»ogled nepremičnin«) se pravil-

no glasi: ogled nepremičnine, ki je predmet
javne dražbe, je možen dne 31. 3. 2000,
med 10. in 12. uro, po predhodni najavi na
pri Francu Žagarju (Sektor za prehrano, sta-
novanjske in počitniške zadeve) na tel.
061/151-65-15, int. 303.

Prvi odstavek 8. točke (»predložitev po-
nudb«) se pravilno glasi: ponudbe je po-
trebno predložiti do 10. 4. 2000, najka-
sneje do 12.30.

Prvi odstavek 9. točke (»datum, čas in
kraj odpiranja ponudb«) se pravilno glasi:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4.
2000 ob 13. uri.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-24001

Poziv
najemnikom grobnih prostorov

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., javno pod-
jetje za komunalne dejavnosti, poziva vse na-
jemnike grobnih prostorov na pokopališčih v
Škocjanu pri Kopru in Bertokih, ki so Komu-
nali Koper neznani ali nedosegljivi, da porav-
najo zapadlo najemnino. Po poteku 14 dni
od objave poziva bo prešel grobni prostor v
razpolaganje upravljalca – Komunale Koper,
ki lahko parcelo odda drugemu najemniku.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ob-23748

Ime javnega glasila: Delo fax.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23749

Ime javnega glasila: Golden drum ma-
gazine.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23750

Ime javnega glasila: MM marketing ma-
gazin.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23751

Ime javnega glasila: Nedelo.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,
– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23752

Ime javnega glasila: Grafičar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
– PID Zvon ena, d.d., Maribor,

– Kapitalski sklad PIZ, d.d., Ljubljana,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d.
Izdajatelj: Delo, časopisno in založniško

podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,

Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-

sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-23753

Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenske novice, časopisno založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Izdajatelj: Delo desk, časopisno založ-
niška družba, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.

Ob-23920

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov

Poslovni prostori obsegajo dve pisarni
v izmeri po 18,72 m2, pisarno v izmeri
17,19 m2, pisarno v izmeri 19,60 m2, pi-
sarno v izmeri 23,23 m2, hodnik v izmeri
15,90 m2, dva hodnika v izmeri po
2,87 m2, arhiv v izmeri 5,21 m2, dve ko-
palnici v izmeri po 2,70 m2 in klet št. 1 v
izmeri 14,18 m2, skupaj v izmeri
169,78 m2. Poslovni prostori so v II. nad-
stropju poslovno stanovanjske stavbe v
Idriji, Ul. sv. Barbare 6, stoječe na parceli
1363 k.o. mesto Idrija.

Izklicna cena poslovnega prostora je
16,660.025 SIT.

Javna dražba bo v četrtek, 6. 4. 2000
ob 10. uri, v poslovnih prostorih na Ul. sv.
Barbare 6, Idrija.

Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, držav-
ljani Republike Slovenije. Zdražitelj mora
pred začetkom javne dražbe predložiti pi-
sno pooblastilo oziroma izpisek iz sodnega
registra, če je pravna oseba, fizična oseba
pa potrdilo o državljanstvu. Prav tako mora
zdražitelj pred začetkom javne dražbe
predložiti potrjen prenosni nalog o plačilu
varščine.

2. Pred javno dražbo mora vsak ponud-
nik plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na žiro račun št.
50101-609-10355, pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”.

3. Plačana varščina se bo kupcu všte-
la v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, bo plačana varščina vrnjena
brez obresti v 3 dneh po končani javni
dražbi.

4. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v 8 dneh po kon-
čani javni dražbi, kupnino pa plačati v 15
dneh po sklenitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru se šteje, da je od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist prodajalca.

5. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne
kupnine po pogodbi v navedenem roku, bo
prodaja razveljavljena, plačano varščino bo
zadržal prodajalec.

6. Prometni davek in vse druge stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Poslovni prostor bo izročen kupcu v posest
po plačilu celotne kupnine.

7. Nakup poslovnega prostora se opravi
po principu videno–kupljeno; kasnejših re-
klamacij glede stvarnih napak prodajalec ne
bo upošteval.

8. Ogled poslovnega prostora je mogoč
po dogovoru z Marijanom Repanškom –
vodjem izpostave Idrija, tel. 065/71-228.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Ljubljana
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Štampiljke

SI.MOBIL, d.d., preklicuje mali žig druž-
be SI.MOBIL, d.d., na vrhu je okrogel znak
s črko s v sredini – premer kroga je 6 mm,
pod tem znakom piše SI.MOBIL, d.d., pod
tem napisom je potegnjena črta od začet-
ka do konca – ta napis s črto je dolg 15
mm, pod črto pa je na sredini številka 11,
torej 6 mm od leve strani črte. Celoten žig
je visok 10 mm in dolg 15 mm. V originalu
je žig zelene barve. Ob-23912

STUDIO MEDIA d. n. o., Kotnikova 5,
Ljubljana, štampiljko z napisom STUDIO
MEDIA Gržinič & Co d. n . o. PTC Ledina,
Kotnikova 5 Ljubljana. gnm-21634

Priglasitveni list

Čeh Nada, Podvinci 108/b, Ptuj, prig-
lasitveni list, opravilna št. 08-719/99.
gnd-21168

Glavina Tadeja, Ulica bratov Učakar 78,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0648/95, izdan dne 2. 12. 1996.
gni-21388

Gligorov Goce, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-2481/97, izdan dne 14. 4. 1997.
gnf-21341

Hrup Jožef, Gubčeva 17, Rogaška Sla-
tina, priglasitveni list, opravilna št.
54-360/94, izdan dne 20. 6. 1994.
gnd-21318

Kobetič Marijan s.p., Butoraj 15, Črno-
melj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
01553/0470/01-15/1995, izdana dne 7.
4. 1997. gnw-21174

Kunst Breda, Bistrica ob Sotli 76, Bist-
rica ob Sotli, priglasitveni list, opravilna št.
054-1146/97, izdan dne 4. 3. 1997.
gnv-21250

Markelj Milan, Jakčeva ulica 39, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 26-819/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnc-21319

Selmanoski Selman, Zupančičeva 11,
Piran - Pirano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-2164/97. gnt-21502

Šketelj Anton, Stara cesta 50/a, Vrhni-
ka, priglasitveni list, opravilna št.
06-1368-94. gnw-21603

Udovič Boštjan, Sv. Anton, Ravne 21,
Pobegi, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-41/93, izdan dne 7. 12. 1993.
gnc-21423

Zavrl Majda, Zapuže 13, Mirna, prigla-
sitveni list, opravilna št. 057-0499/95, iz-
dan dne 28. 10. 1994. gnu-21176

Zgonc Jože, Dednik 6, Rob, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 56941 in obrtno
dovolenje. gno-21661

Potne listine

Ahčin Darko, Gosposvetska ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 498049, izdala
UE Ljubljana. gne-21667

Ajeta Dema, Levčeva 24, Maribor, pot-
ni list, št. BA 874491, izdala UE Maribor.
gnu-21151

Alič Simon, Liminjanska cesta 39, Por-
torož - Portorose, potni list, št. AA
516064, izdala UE Piran. gnh-21514

Barunčić Tanja, Dol pri Borovnici 24,
Borovnica, potni list, št. BA 387698, iz-
dala UE Vrhnika. gny-21247

Belcl Jelica, Šalek 83, Velenje, potni
list, št. BA 236531, izdala UE Velenje.
gnh-21464

Bevčič Jože, Štorje 6, Sežana, potni
list, št. AA 29161, izdala UE Sežana.
gnz-21521

Branković Andriko, Bernekerjeva 27,
Ljubljana, potni list, št. AA 972104, izdala
UE Ljubljana. gnz-21621

Bregar Rižnar Marta, Prešernova 54,
Trzin, potni list, št. BA 365991, izdala UE
Domžale. gnw-21249

Bremec Katarina, Lokve 13, Trnovo pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
116502, izdala UE Nova Gorica.
gnt-21527

Brezavšček Marija, Lokovec 15, Če-
povan, maloobmejno prepustnico, št. AI
155306, izdala UE Nova Gorica.
gnn-21208

Bučan Primož, Britof 334, Kranj, potni
list, št. AA 166757, izdala UE Kranj.
gnu-21251

Cakić Nenad, Delakova ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 827878, izdala UE
Ljubljana. gnj-21412

Cimerman Drago, Obrež 145, Središ-
če ob Dravi, potni list, št. BA 514961,
izdala UE Ormož. gne-21517

Čas Bernarda, Rošpoh 147, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. AA 583868,
izdala UE Pesnica. m-415

Čas Jožef, Rošpoh 147, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. AA 583824, izdala
UE Pesnica. m-416

Čemažar Stanislava, Vojkova 15, Ce-
lje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 20/1995. gnx-21323

Činč Rajar Vesna, Jamova 31, Ljublja-
na, potni list, št. BA 331928, izdala UE
Ljubljana. gnb-21420

Čopar Anton, Šolnova ulica 10, Vele-
nje, potni list, št. AA 839329, izdala UE
Mozirje. gnv-21625

Čvorović Rajko, Ulica bratov Učakar
72, Ljubljana, potni list, št. AA 446864,
izdala UE Ljubljana. gnl-21660

Ćirić Jovanka, Travniška ulica 17, Lju-
bljana, potni list, št. AA 592307, izdala
UE Ljubljana. gnz-21396

Debevc Franci, Gorenjska cesta 13,
Mengeš, potni list, št. AA 325119, izdala
UE Domžale. gnc-21444

Dobravec Simon, Miren 157, Miren,
potni list, št. AA 174591, izdala UE Nova
Gorica. gni-21213

Dokič Erik, Šolska ulica 65, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 500693, iz-
dala UE Koper. gnm-21409

Dolinšek Andrej, Celovška 108, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 520487, izdala UE
Ljubljana. gnk-21336

Došen Božo, Kot 24, Bovec, potni list,
št. BA 032721, izdala UE Tolmin.
gnv-21225

Dragan Marta, Bogneča vas 12, Tre-
belno, potni list, št. BA 867549, izdala
UE Trebnje. gnq-21430

Fabjan Simon, Voglje 5, Sežana, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 072363,
izdala UE Sežana. gni-21438

Ferlič Robert, Pesnica 36, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. AA 54111. m-454

Fortuna Sebastjan, Dekani 130, Deka-
ni, maloobmejno prepustnico, št. AI
67841, izdala UE Koper. gnl-21410

Fras Fijačko Marija, Koprivnikova 3,
Maribor, potni list, št. BA 874871, izdala
UE Maribor. gnf-21441

Furlan Tomaž, Kosovelova ulica 6,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 150476, izdala UE Nova Gorica.
gnd-21218

Gašperlin Mateja, Luže 29, Visoko, po-
tni list, št. AA 922983, izdala UE Kranj.
gnw-21149

Glasenčnik Simon, Kidričeva 55, Vele-
nje, potni list, št. BA 563762, izdala UE
Velenje. gni-21463

Gobec Sebastjan, Cmereška gorca 2,
Pristava pri Mestinju, potni list, št. BA
834771, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-21286

Gomboc Simona, Prvomajska 5, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 320518,
izdala UE Murska Sobota. gnj-21637

Gorinjac Nurfet, Ulica I. tankovske bri-
gade 5, Sežana, potni list, št. BA 706703,
izdala UE Sežana. gnl-21439

Gorjak Franjo, Ljubljanska 102, Rače,
potni list, št. AA 651809, izdala UE Mari-
bor. m-427

Grdič Teležar Mojca, Nova pot 4, Not-
ranje Gorice, potni list, št. AA 590565,
izdala UE Ljubljana. gnc-21294

Grešak Miha, Petrovče 26, Petrovče,
potni list, št. BA 681745, izdala UE Ža-
lec. gnc-21419

Grižon Dario, Za gradom 15, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 485456, iz-
dala UE Koper. gnb-21220

Grižon Dario, Za gradom 15, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 88955, izdala UE Koper.
gnz-21221

Grujić Predrag, Pod Lazami 17, Vrtoj-
ba, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
711214, izdala UE Nova Gorica.
gne-21217

Hrovat Suzana, Polje, Cesta VIII/2, Lju-
bljana, potni list, št. BA 679604, izdala
UE Ljubljana. gnq-21655

Imeri Aleš, Staretova 14, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 884004, izdala UE Ljublja-
na. gne-21392

Izlakar Sabino, Pod Ostrim vrhom 34,
Trbovlje, potni list, št. BA 818436, izdala
UE Trbovlje. gnm-21334

Jakomin Roman, Na lazih 4, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. AA 80277.
gni-21563

Janec Gvido, Kolonija 1. maja 15, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 187311, izdala
UE Trbovlje. gnf-21391

Janjić Ljubomir, Višnarjeva 6, Medvo-
de, potni list, št. AA 537054, izdala UE
Ljubljana. gnr-21729

Jemc Borut, Jemčeva 9, Trzin, potni
list, št. BA 75703, izdala UE Domžale.
gng-21665
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Jeram Robert, Žirovska cesta 6, Spo-
dnja Idrija, potni list, št. AA 746657, izda-
la UE Idrija. gnj-21462

Jović Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 887575, izdala UE Ljub-
ljana. gng-21540

Junuzović Damir, Smrtnikova 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 478559, izdala UE
Ljubljana. gns-21203

Jurić Ivan, K sončni poti 5, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 204523, izda-
la UE Piran. gno-21407

Kalačević Nada, Bevkova ulica 9, Aj-
dovščina, potni list, št. AA 722793, izdala
UE Ajdovščina. gnn-21508

Kamčal Štefan, Kolodvorska ulica 30,
Lendava - Lendva, potni list, št. BA
715993, izdala UE Lendava. gns-21278

Klančišar Claudia, Grgar 60, Grgar,
potni list, št. AA 041373, izdala UE MNZ
Ljubljana. gne-21292

Klarer Marko, Savinjska cesta 29, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 270115, izdala
UE Trbovlje. gnj-21562

Klofutar Peter, Delavska cesta 26, Kra-
nj, potni list, št. AA 362224, izdala UE
Tržič. gnb-21245

Knez Avgust, Škrjančeva 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 739925, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-21721

Kogoj Philippe, Vrtojba, Ulica 9. sep-
tembra 241, Šempeter pri Gorici, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 86971, izdala
UE Nova Gorica. gny-21522

Komac Urša, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, potni list, št. AA 457620, izdala
UE Ljubljana. gnm-21309

Kondić Dragan, Kranjska cesta 2, Ka-
mnik, potni list, št. AA 189275, izdala UE
Kamnik. gnj-21587

Kondić Roman, Dolščaki 2/a, Rob, po-
tni list, št. BA 102334, izdala UE Ljublja-
na. gnk-21511

Korenčan Ana, Požarnice 87, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 735840, izdala
UE Ljubljana. gns-21653

Kostić Mirsad, Ribnik 22, Trbovlje, po-
tni list, št. BA 955095, izdala UE Trbov-
lje. gny-21322

Kovačič Martin, Voglje 15, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 143611,
izdala UE Sežana. gnk-21436

Krismaer Klaudija, Cankarjeva 1, Ko-
čevje, potni list, št. BA 937281, izdala
UE Kočevje. gnq-21555

Krismaer Marjana, Cankarjeva ulica 1,
Kočevje, potni list, št. BA 937279, izdala
UE Kočevje. gnr-21554

Kronovšek Oton, Parižlje 86, Braslov-
če, potni list, št. AA 251746, izdala UE
Žalec. gnj-21287

Krpan Miran, Pod anteno 7, Portorož -
Portorose, potni list, št. AA 201084, izda-
la UE Piran. gnd-21518

Leban Aleš, Cankarjeva ulica 20, Nova
Gorica, potni list, št. BA 463476, izdala
UE Nova Gorica. gng-21215

Lešnik Rok, Tovarniška ulica 16, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 533440,
izdala UE Slovenska Bistrica. gng-21515

Levac Matjaž, Pahorjeva ulica 43, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA
577045, izdala UE Koper. gnx-21398

Lovrenčič Saša, Benedikt v Slovenskih
goricah 1, Benedikt, potni list, št. AA
402032, izdala UE Lenart. m-435

Lovrenčič Tjaž, Benedikt v Slovenskih
goricah 1, Benedikt, potni list, št. BA
818553, izdala UE Lenart. m-436

Macanović Darko, Prekmurska 46, Ma-
ribor, potni list, št. AA 778815, izdala UE
Maribor. gnk-21211

Marmulaku Ramadan, Prušnikova ulica
12, Ljubljana, potni list, št. AA 17876, iz-
dala UE Ljubljana. gne-21442

Maršič Ino, Razgledna pot 9, Ankaran -
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 24127, izdala UE Koper. gnf-21641

Medica Peter, Cesta na bršljanovec 6,
Sežana, potni list, št. AA 288173, izdala
UE Sežana. gnh-21664

Merzel Andreja, Čeče 104, Hrastnik,
potni list, št. AA 855898, izdala UE Hrast-
nik. gni-21313

Mihelič Marijan, Zgornje Bitnje 232, Ža-
bnica, potni list, št. BA 65888, izdala UE
Radovljica. gno-21482

Mijović Veljko, Ulica svobode 14, Piran
- Pirano, potni list, št. BA 912183, izdala
UE Piran. gny-21397

Mikuž Denis, Slovenska 35, Spodnja
Idrija, potni list, št. BA 517874, izdala UE
Idrija. gnn-21633

Mlakar Simona, Ravno brdo 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 616958, izdala UE
Ljubljana. gnq-21730

Moškrič Tomaž, Litijska cesta 311, Lju-
bljana, potni list, št. AA 761327, izdala UE
Ljubljana. gnx-21673

Može Aleksander, Mladinska ulica 1,
Spodnja Idrija, potni list, št. AA 125885,
izdala UE Idrija. gnq-21455

Orož Marjan, Toledova 9, Velenje, pot-
ni list, št. AA 265529, izdala UE Velenje.
gnr-21629

Ovsenik Andrej, Valjavčeva ulica 8, Kra-
nj, potni list, št. AA 422207, izdala UE
Radovljica. gnw-21724

Pertovt Marinka, Levpa 7/b, Kal nad
Kanalom, maloobmejno prepustnico, št. AI
87354, izdala UE Nova Gorica. gnr-21408

Peterlin Nataša, Cesta Goriške fronte
31, Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
887536, izdala UE Nova Gorica.
gnc-21619

Petrovič Edmond, Pittonijeva 5, Izola -
Isola, potni list, št. AA 32869, izdala UE
Izola. gns-21528

Plahuta Gregor, Stara cesta 14, Kranj,
potni list, št. BA 868417, izdala UE Kranj.
gni-21588

Polajnar Nejc, Godešič 35, Škofja
Loka, potni list, št. BA 794811, izdala UE
Škofja Loka. gnj-21212

Popović Damjan, Ponoviška 9, Litija,
potni list, št. BA 969115, izdala UE Litija.
gnu-21426

Popović Davor, Ponoviška 9, Litija, pot-
ni list, št. BA 969063, izdala UE Litija.
gnt-21427

Porovne Andrej, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, potni list, št. BA 552864, izdala
UE Domžale. gnz-21496

Premru Milan, Razgled 3/a, Piran - Pi-
rano, maloobmejno prepustnico, št. AI
122807, izdala UE Piran. gnl-21210

Prijatelj Nives, Ulica XXX. divizije 15/d,
Nova Gorica, potni list, št. AA 78202, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-21219

Prša Dragan, Kvedrova 4, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 229396, izdala
UE Koper. gny-21622

Pšajd Dušan, Spodnji Žerjavci 21, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. AA
682557, izdala UE Lenart. m-442

Pulko Gregor, Topniška 64, Ljubljana,
potni list, št. AA 63986, izdala UE Ljublja-
na. gny-21651

Ravbar Kovačič Irena, Voglje 15, Se-
žana, potni list, št. BA 880020, izdala UE
Sežana. gnj-21437

Ravš Lešnik Romana, Tovarniška ulica
16, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA
432220, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-21516

Rožanc Dušan, Nad mlini 58, Novo me-
sto, potni list, št. BA 322560, izdala UE
Novo mesto. gnb-21545

Rožič Slavko, Mariborska 71, Dravog-
rad, potni list, št. AA 429490, izdala UE
Dravograd. gni-21638

Rupar Simon, Reteče 69, Gorenja vas,
potni list, št. BA 631996, izdala UE Škof-
ja Loka. gnu-21451

Schilling Jožef, Cesta ob Soči 10, An-
hovo, potni list, št. AA 985410, izdala UE
Nova Gorica. gnh-21214

Snoj Aleksander, Pot sodarjev 14, Lju-
bljana Šmartno, potni list, št. AA 676581,
izdala UE Ljubljana. gno-21432

Solaković Aidin, Linhartova 60, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 799782, izdala UE
Ljubljana. gnu-21626

Sotlar Jožica, Milčinskega ulica 11,
Celje, potni list, št. BA 62970, izdala UE
Celje. gnh-21314

Steničnik Peter, Škapinova ulica 15,
Celje, potni list, št. BA 710847, izdala UE
Celje. gnn-21458

Stergar Gorazd, Soseska 6, Prebold,
potni list, št. BA 779572, izdala UE Ža-
lec. gnt-21552

Stergar Ivan, Soseska 6, Prebold, pot-
ni list, št. AA 386492, izdala UE Žalec.
gnw-21549

Stergar Janez, Soseska 6, Prebold,
potni list, št. BA 779571, izdala UE Ža-
lec. gny-21551

Stergar Sonja, Soseska 6, Prebold,
potni list, št. AA 179931, izdala UE Ža-
lec. gnv-21550

Sušnik Ivan, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list, št. AA 311623, izdala
UE Ljubljana. gnt-21652

Šegula Danijela, Polenci 24/b, Polen-
šak, potni list, št. AA 176724, izdala UE
Ptuj. gnw-21399

Šeruga Eva, Sela pri Ratežu 15, Oto-
čec, potni list, št. BA 471871, izdala UE
Novo mesto. gnk-21315

Štampfer Janko, Sp. Kapla 53/a, Ož-
balt, maloobmejno prepustnico, št. AG
015073, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnj-21216

Štirn Marko, Detelova ulica 10, Kranj,
potni list, št. BA 868931, izdala UE Kranj.
gnt-21627
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Štrukelj Radivoj, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 886244, izdala UE
Ljubljana. gnd-21547

Tahirović Behira, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 319820, izdala
UE Ljubljana. gnh-21243

Teinović Borko, Razdrto 1/c, Hrušev-
je, potni list, št. BA 653064, izdala UE
Postojna. gnr-21283

Tesić Mladen, Žagarjeva 7, Tolmin, po-
tni list, št. BA 670825, izdala UE Tolmin.
gnb-21520

Trajčev Zorančo, Kamenitnik 15, Škof-
ja Loka, potni list, št. AA 815386, izdala
UE Škofja Loka. gni-21663

Trapečar Matjaž, Gradišče nad Pijavo
Gorico 40, Škofljica, potni list, št. AA
244447, izdala UE Ljubljana. gnq-21534

Unverdorben Branka, Strma cesta 6,
Rogaška Slatina, potni list, št. BA
306045, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnh-21614

Urh Vincencij, Medvedova 23, Kam-
nik, potni list, št. AA 189606, izdala UE
Kamnik. gnb-21395

Varl Marjan, Tominčeva cesta 26, Kra-
nj, potni list, št. AA 405624, izdala UE
Kranj. gnw-21524

Velić Stanisav, Lužiško Srbska ulica
15, Ljubljana, potni list, št. BA 287044,
izdala UE Ljubljana. gnk-21236

Vignjevič Kocmur Helenca, Pavšičeva
5, Ljubljana, potni list, št. BA 387709,
izdala UE Ljubljana. gnd-21193

Vintar Anja, Pijava Gorica 6, Škofljica,
potni list, št. BA 556300, izdala UE Ljub-
ljana. gns-21328

Vintar Majda, Pijava Gorica 6, Škoflji-
ca, potni list, št. AA 595504, izdala UE
Ljubljana. gnr-21329

Vintar Veronika, Pijava Gorica 6, Škof-
ljica, potni list, št. BA 556302, izdala UE
Ljubljana. gnq-21330

Volkar Roman, Birčna vas 29, Novo
mesto, potni list, št. BA 743005, izdala
UE Novo mesto. gnr-21304

Vranc Marjan, Rakova steza 8/a, Fran-
kolovo, potni list, št. BA 387925, izdala
UE Celje. gnx-21381

Vraničar Marko, Cesta Staneta Žagarja
8, Kranj, potni list, št. AA 347527, izdala
UE Kranj. gnf-21541

Vukosavljević Darko, Novo Polje, Ces-
ta XI/10a, Ljubljana-Polje, potni list, št.
BA 720727, izdala UE Ljubljana.
gnw-21232

Vurcer Genovefa, Lahov graben 6, Ju-
rklošter, potni list, št. BA 730889, izdala
UE Laško. gni-21288

Zalar Iva, Fischermatteliweg 6, Borg-
dorf, potni list, št. BA 618980.
gny-21447

Zavasnik Anja, Vrhpolje 157, Kamnik,
potni list, št. BA 678572, izdala UE Kam-
nik. gnp-21406

Zavašnik Alenka, Trebinjska 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 352684, izdala UE
Ljubljana. gnz-21246

Zobec Anton, Rožna pot 6, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 037843,
izdala UE Sežana. gng-21440

Zorn Elis, Prvačina 39/a, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 147858,
izdala UE Nova Gorica. gno-21207

Žbona Tilen, Kvedrova ulica 12, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 578369,
izdala UE Koper. gns-21228

Žinko Vesna, Klemenčičeva 10, Novo
mesto, potni list, št. AA 635205, izdala
UE Novo mesto. gnz-21546

Osebne izkaznice

Adrinek Katarina, Ulica bratov Učakar
64, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
189511. gns-21378

Antolović Klara, Tomšičeva 20, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 178098.
gnq-21205

Avdyli Skender, Koroška cesta 41, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 138772.
gnp-21606

Benedejčič Miroslav, Ul. II. prekomor-
ske brigade 52, Koper - Capodistria, ose-
bno izkaznico, št. 136319. gny-21526

Brus Marjan, Idrijska Bela 19, Idrija,
osebno izkaznico, št. 258078. gnq-21230

But Valerija, Steletova ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 281216.
gnx-21648

Cvar Marija, Linhartova 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87903. gne-21196

Čelak Vida, Smetanova 86, Maribor,
osebno izkaznico, št. 74687. gny-21147

Ernestl Maja, Medlog 58, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 212976. gnp-21281

Gala Timotej, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 48058.
gnx-21523

Gomboc Avguštin, Rožičeva 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 26078.
gnc-21394

Grubič Ivan, Koroška cesta 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 185944.
gnm-21284

Guček Tita Marija, Belokranjska 19, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 127202.
gno-21507

Gustinčič Anton, Lučan 34/b, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 159410.
gnx-21227

Horvat Snežana, Dolgovaške gorice
259/c, Lendava - Lendva, osebno izkazni-
co, št. 140466. gnk-21290

Hrenovec Irena, Zabiče 6, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 233093.
gnd-21722

Jazbinšek Nastja, Pleško 2, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 228427. gnd-21618

Jugovic Marija, Poljedeljska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 243354. gnr-21654

Kenk Andrej, Verd 244, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 216511. gnm-21434

Kenk Robert, Mavsarjeva cesta 98, No-
tranje Gorice, osebno izkaznico, št.
103455. gnw-21449

Koban Rado, Kajuhova 4, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 204674.
gnc-21144

Kokošinek Marjan, Tavčarjeva 15, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 193712.
gnq-21155

Kovač Miroslava, Razlagova 17, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 62861.
gnc-21519

Kralj Milan, Ulica svobode 13, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 215060.
gnn-21658

Kranjc Jakob, Ljubljanska 86/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 69956.
gne-21146

Kutin Mateja, Livek 29, Kobarid, oseb-
no izkaznico, št. 5279. gnr-21404

Levičnik Antonija, Ruska ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 114940.
gny-21422

Mulej Jožef, Prijateljeva 13, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 259394. gnq-21530

Ovsenik Andrej, Valjavčeva ulica 8, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 22116.
gnv-21725

Pečnik David, Goličnikova 1, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 113609. gno-21657

Perovec Maja, Florjan 259, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 127569. gnb-21145

Pfeifer Roman, Vitanci 69, Velika Ne-
delja, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.104/99. gnq-21630

Planinec Emil, Spodnje Gameljne 1/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
198197. gnk-21386

Pliberšek Veronika, Brezje 16, Oplotni-
ca, osebno izkaznico, št. 187433.
gnj-21612

Rexhepi Danilo, Bevkova 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 187055. gnt-21152

Rudman Marko, Na Lazu 36, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 21219.
gnr-21204

Saksida Gregor, Na produ 28, Brester-
nica, osebno izkaznico, št. 243942.
gnl-21285

Serenčeš Marjan, Povšetova 57, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 148476.
gnn-21258

Simović Marjan, Vrtojbenska cesta 40,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
203945. gnp-21206

Skledar Jožefa, Serdica 1, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 176396. gns-21403

Sotošek Mateja, Cesta Tončke Čeč 17,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 65756.
gnv-21750

Stanešič Antonija, Petrovičeva 11, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 23489.
gnt-21302

Šifrar Marko, Hrib 21, Preddvor, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.10/2000. gnu-21201

Šnuderl Borut, Slovenska 9/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 30187.
gnv-21379

Štampfer Andrej, Veliko Trebeljevo 22,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
217314. gnm-21559

Štumperger Karol, Rošnja 54, Starše,
osebno izkaznico, št. 319490. gni-21613

Šturm Mateja, Cigonca 37, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 217332.
gnm-21659
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Tahirović Behira, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98916.
gne-21242

Tepeš Damjan, Na okopih 2/d, Celje,
osebno izkaznico, št. 153678. gns-21282

Tinko Srečko, Rogozniška cesta 29,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 80987.
gnp-21256

Tornič Franc, Hrašče 46, Postojna,
osebno izkaznico, št. 20928. gnz-21296

Trojner Bregar Andreja, Kletarska ulica
1, Maribor, osebno izkaznico, št. 186494.
gnt-21277

Turk Staša, Goriška ulica 11, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 227092.
gnw-21624

Udovičič Marčelo, Regentova 10, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 42380.
gnt-21402

Vodišek Vera Marija, Brilejeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 283488.
gnw-21299

Zemljič Jerica, Dražen vrh 29, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
223931. m-422

Žagar Tomaž, Smareglieva 8, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 262070.
gnq-21405

Živec Jana, Nanoška 18, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 266517. gng-21240

Vozniška dovoljenja

Ažman Bojana, Vrhovci, Cesta I/2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 729611, reg. št. 154953, izdala UE
Ljubljana. gns-21753

Barbo Matevž, Opekarska cesta 4, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13148, izdala UE Vrhnika. gnb-21570

Barle Marko, Ulica bratov Praprotnik 4,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1303367, reg. št. 43379, izdala UE
Kranj. gng-21265

Bedrač Mitja, Zagrebška cesta 82, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42994,
izdala UE Ptuj. gnt-21356

Bergant Janko, Celovška cesta 128,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1353695, reg. št. 33996, izdala UE
Ljubljana. gni-21513

Berlič Andrej, Regentova cesta 23, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 893175, reg. št. 75408, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-21226

Bevk Šenk Janja, Pot na Jošta 10, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224123, reg. št. 37639, izdala UE Kra-
nj. gnj-21237

Blumenšajn Tomaž, Strmca 93, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
38168, izdala UE Laško. gnp-21435

Bokavšek Petja, Seča 180, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 9708, izdala UE Piran.
gnb-21349

Boštjančič Turk Veruška, Vipavska ulica
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1234333, reg. št. 22482, iz-
dala UE Ljubljana. gni-21417

Bradarič Mato, Tomšičeva 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28537, izdala UE Velenje. gni-21713

Brenk Matjaž, Šutna 59, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 808820,
reg. št. 44281, izdala UE Kranj.
gnh-21264

Brezavšček Stanislava, Kopitarjev trg 2,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 482553, reg. št. 194530, izdala UE
Ljubljana. gnt-21752

But Valerija, Steletova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
3121999, reg. št. 235790, izdala UE Lju-
bljana. gnw-21649

Cajnkar Danilo, Na polju 3/A, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 1597. m-446

Cvikl Otmar, Šentiljska 126/A, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. GH, reg. št. 97354, izdala UE Mari-
bor. m-441

Čakš Peter, Polene 40, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4944, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnk-21486

Čoh Nataša, Spodnji Boč 51, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8115. m-432

Čolić Petar, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926994, reg. št. 172919, izdala UE Ljub-
ljana. gno-21557

Črne Janez, Gorenje Vrhpolje 43, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
16433, izdala UE Novo mesto. gnr-21358

Čuček Nataša, Gomilci 11/a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38727, izdala UE Ptuj. gne-21471

Debelak Veronika, Rakovlje 44, Braslov-
če, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 14/2000. gnb-21645

Djekić Dragan, Tabor 13, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
7451, izdala UE Logatec. gnj-21662

Djorojević Milan, Gregorčičeva 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 38179. m-451

Dolinšek Andrej Franc, Celovška cesta
108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1000332, reg. št. 10233, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-21335

Dormiš Nataša, Skubičeva ulica 6, Not-
ranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1234592, reg. št. 223616,
izdala UE Ljubljana. gnv-21300

Dornik Alojzij, Polje 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
391582, reg. št. 2919, izdala UE Ljublja-
na. gny-21597

Dragar Boštjan, Rogaška c. 56, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
39871, izdala UE Ptuj. gne-21592

Drobnič Ludvik, Ulica borca Petra 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 515012, reg. št. 42676, izdala
UE Ljubljana. gnz-21671

Drobnjak Dragan, Smelijevo naselje 6,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. 36737, izdala UE Kranj.
gnb-21445

Egič Tadej, Hrvatini 124, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 45051. gnv-21600

Esih Janez, Ponikva 33, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2935, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-21382

Feguš Šmigoc Marija, Spuhlja 83, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17452, izdala UE Ptuj. gnk-21586

Fijavž Helena, Metleče 60, Šoštanj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21158, izdala UE Velenje. gnk-21636

Finžgar Rok, Spodnji trg 25, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27001, izdala UE Škofja Loka. gnp-21231

Flander Amalija, Paderšičeva 10/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 24144. gny-21476

Flego Andrej, Šarhova 7, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 20624, izda-
la UE Žalec. gnc-21469

Frelih Lidija, Žabnica 4, Žabnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736771,
reg. št. 36056, izdala UE Kranj.
gnw-21474

Furlan Vasja, Podraga 8, Podnanos, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH. gno-21182

Gajšek Marjan, Zabukovica 149, Petro-
vče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1027084, izdala UE Žalec. gnu-21276

Gliha Jelena, Črmošnjice pri Stopičah
14/A, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 17248, izdala UE Novo mes-
to. gne-21192

Gmajner Mitja, Ulica talcev 32, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 115055, izdala UE Maribor. m-450

Golorej Boris, Voklo 81, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1130282, reg. št. 18189, izdala UE Kra-
nj. gnl-21535

Gorjak Franjo, Ljubljanska 102, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
43780, izdala UE Maribor. m-426

Grdič Teležar Mojca, Nova pot 4, Not-
ranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 846169, reg. št. 197707, iz-
dala UE Ljubljana. gnd-21293

Gregorčič Roman, Šuštarjeva 1, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7221, izdala UE Trbovlje. gni-21363

Gregorič Bogdana, Vrtojbenska cesta
21, Šempeter pri Gorici, vozniško dovolje-
nje. gne-21167

Gros Rado, Begunjska 8, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420820,
reg. št. 41699, izdala UE Kranj. gnl-21360

Grosek Simona, Ul. Kozjanskega odre-
da 15, Rogaška Slatina, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 16881, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnj-21337

Grujičić Petra, Krimska ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212079, reg. št. 216984, izdala UE Lju-
bljana. gnb-21745

Hanc Marko, Sp. kraj 14, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16933,
izdala UE Ravne na Koroškem. gns-21478
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Hohnjec Anton, Nušičeva 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32279.
gnf-21566

Horvat Boris, Ziherlova ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930557, reg. št. 127588, izdala UE Ljub-
ljana. gno-21757

Horvat Vanja, Blatnik pri Črnomlju 18/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10347, izdala UE Črnomelj.
gni-21467

Hribar Marta, Vrh nad Krašnjo 14, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 135056, reg. št. 34766, izdala UE Do-
mžale. gnj-21312

Hudournik Peter, Ravne 35, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
26391, izdala UE Velenje. gnl-21460

Hüll Davorin, Stojnci 106, Markovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
28878, izdala UE Ptuj. gnz-21475

Ivančič Marko, Lepa cesta 22, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11525, izdala UE Piran. gnl-21185

Ivović Milan, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnx-21173

Jarc Anton, Strahinj 18, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S271336, reg. št. 5230, izdala UE Kranj.
gnp-21181

Jerman Gregor, Ulica Belokranjskega
odreda 12, Črnomelj, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6853, izdala UE Črnomelj.
gns-21303

Jović Miodrag, Smrekarjeva 45, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10077, izdala UE Izola. gnl-21485

Kamenšek Rajko, Tavčarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076175, reg. št. 204774, izdala
UE Ljubljana. gnm-21209

Kastelic Aleš, Hradeckega cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1107246, reg. št. 211634, izdala UE
Ljubljana. gnh-21564

Kenk Robert, Mavsarjeva cesta 98, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1343366, reg. št.
147226, izdala UE Ljubljana. gnv-21450

Klar Teo, Partizanska ulica 8, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4234, izdala UE Lendava. gnf-21241

Klug Karmen, Goriška cesta 55, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001257618, reg. št. 28005, izdala UE
Velenje. gno-21536

Kočmar Alen, Poljšica 48/a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23511. gni-21263

Kolenc Zvonimir, Vače 24, Vače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 403752,
izdala UE Litija. gns-21628

Kopač Olga, Golniška cesta 70, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643778, reg. št. 14538, izdala UE Kranj.
gnk-21361

Kosmina Peter, Kraljeva 4, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
45543, izdala UE Koper. gnj-21262

Kotnik Karel, Polje 30, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1272246. gnz-21446

Kovačič Ivan, Zasip - Sebenje 84, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. A, reg. št. 15536.
gnz-21596

Kovačič Tomaž, Erjavčeva 25, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnm-21359

Kozelj Nataša, Balantičeva 13/a, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1111113, reg. št. 31248, izdala UE Dom-
žale. gnx-21723

Kranjc Matej, Cesta 4. maja 87, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10717, izdala UE Cerknica. gnl-21260

Kukovič Andreja, Partizanska 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901481, izdala UE Žalec. gnv-21150

Kurbus Iztok, Sovjak 24/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 13365, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnc-21473

Kutin Mateja, Livek 28, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1206111, izdala UE
Tolmin. gnu-21351

Leskovar Boris, Cesta na Markovec 1,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 23152. gnq-21180

Letonja Mojca, Pri lipi 16, Spodnji Dup-
lek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
103900, izdala UE Maribor. m-448

Lovrenčič Saša, Benedikt 1, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5001, izdala UE Lenart. m-437

Maček Franjo, Malgajeva ulica 24, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, reg. št. 3848, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnc-21148

Mak Jasna, Vodole 3/b, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
109986, izdala UE Maribor. m-457

Malešič Tomaž, Černetova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
179163, izdala UE Ljubljana. gnp-21756

Mandalenić Darko, Šared 19/a, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 5967, izdala UE Izola. gnf-21491

Mikša Dragica, Topole 38, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15055, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-21610

Milačič Olivera, Velesovska 89, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055962, reg. št. 46062, izdala UE Kra-
nj. gnh-21189

Milanković Goran, Neža 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10555,
izdala UE Trbovlje. gnr-21529

Milenkovič Milan, I. Suliča 8/b, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnn-21183

Mlakar Simona, Ravno brdo 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138267, reg. št. 215160, izdala UE Lju-
bljana. gnp-21731

Modrič Domen, Slavka Černeta 33, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, št. S
001386304. gnp-21481

Mohar Tatjana, Posavec 9, Podnart, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6582,
izdala UE Radovljica. gnh-21689

Mohorič Elizabeta, Stanetinci 19, Cer-
kvenjak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 4094. m-424

Mojstorovič Sonja, Orehovec 45, Kos-
tanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15600, izdala UE Krško.
gnh-21289

Molk Peter, Seča 143/a, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 2652, izdala UE Logatec.
gnf-21166

Mozetič Robi, Grintovec 39, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21027.
gnt-21352

Može Aleksander, Mladinska ulica 1,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 60865, reg. št. 2696, izdala
UE Idrija. gnt-21456

Možic Drago, Prvomajska ulica 41, Se-
vnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293733, reg. št. 11658. gng-21465

Mrak Aleksander, Založe 21, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195157, izdala UE Žalec. gng-21640

Nose Jožef, Vrhpolje pri Kamniku 86,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 490, izdala UE Kamnik. gnd-21418

Novak Franc, Razgor 8/A, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35081.
gnl-21635

Novak Ivan, Zajčji vrh pri Stopičah 27,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, reg. št. 5452, izdala UE Novo
mesto. gng-21565

Oblak Miranda, Istrskega odreda 1, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, št. 7623.
gnk-21186

Ostojić Darko, Raičeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1107365, reg. št. 211727, izdala UE Lju-
bljana. gnp-21506

Ošabnik Maša, Pot na Polje 62, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8468,
izdala UE Tržič. gnt-21177

Pajmon Andrej, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1252882, reg. št. 158084.
gny-21297

Pangerc Peter, Klemenova ulica 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138487, reg. št. 215334, izdala
UE Ljubljana. gno-21632

Pavlič Bojana, Merčnikova ulica 9, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 685415, reg. št. 137182, izdala UE
Ljubljana. gnw-21199

Pavlija Jadranka, Zg. Korena 73, Zgor-
nja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 117017, izdala UE Maribor. m-456

Pavlovič Rade, Hrušica 121, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
605478, izdala UE Jesenice. gnp-21656

Pečovnik Jani, Ostrog 19, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
31371, izdala UE Novo mesto. gnj-21537

Pernat Boštjan, Ljubljanska 82, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 108691. m-453

Petančič Mitja, Savlje 40, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 24/2000. gnq-21505
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Petelin Ana, Cesta na Lenivec 18, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16593, izdala UE Sežana. gnk-21261

Petrič Antonija, Ažbetova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842066, reg. št. 91632, izdala UE Ljub-
ljana. gni-21238

Pirš Viljem, Semič 48/e, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2348,
izdala UE Črnomelj. gny-21472

Pivk Viktor, Črni potok 1/a, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1022060, izdala UE Litija. gno-21307

Plevnik Darja, Kočenska ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297866, reg. št. 174774, izdala UE Lju-
bljana. gnb-21295

Podlesnik Dušan, Gobela 23, Gozd Ma-
rtuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
289218, izdala UE Jesenice. gno-21332

Podvinšek Jože, Gaberke 106, Šošta-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19876, izdala UE Velenje. gnv-21400

Polak Helena, Grčna 69, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. gnh-21164

Porovne Andrej, Ljubljanska ulica 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1036440, reg. št. 29920, izdala UE
Domžale. gny-21497

Praprotnik Damjan, Podlubnik 157,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 20522, izdala UE Škofja
Loka. gnx-21348

Preskar Peter, Cesta 4. julija 34, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11837. gnk-21461

Pumpalović Dragan, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247429, reg. št. 186079, izdala UE
Ljubljana. gnv-21425

Rabič Drago, Prezrenje 4, Podnart, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15366. gnf-21366

Rajko Gajšek, Kameno 34, Šentjur, vo-
zniško dovoljenje, št. 10621. gnr-21454

Rak Uroš, Brajnikova ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
247181, reg. št. 16519, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-21380

Ratej Barbara, Ločje 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42688.
gnh-21639

Ravnik Franc, Bohinjska Bela 64, Bohi-
njska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16381. gnx-21598

Rebernik Ivan, Srednja Bela 48, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736497, reg. št. 35733, izdala UE Kranj.
gnt-21477

Retelj Sebastijan, Jakčeva ulica 43, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1013338, reg. št. 201930, izdala UE
Ljubljana. gnd-21718

Rubnik Ana, Spodnja Polskava 24, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2679. gnb-21370

Rumić Sebastjan, Topniška cesta 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595215, reg. št. 196436, izdala UE
Ljubljana. gnk-21411

Rutar Andreja, Šipkova ulica 2, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39838, izdala UE Kamnik. gnd-21143

Saksida Gregor, Na produ 28, Brester-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
114636, izdala UE Maribor. m-439

Sandić Mitja, Ulica bratov Greifov 9, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 114985. m-449

Sever Danilo, Šercerjeve brigade 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106304, izdala UE Maribor. m-410

Simonič Borut, Cesta v Rožno dolino
18/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 930566, reg. št. 172654, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-21669

Sluga Sanja, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885449, reg. št. 173188, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-21389

Sobočan Lea, Klemenova ulica 126,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368022, reg. št. 234778, izdala
UE Ljubljana. gnw-21324

Sodja Franc, Studor 4, Srednja vas v
Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6295. gnh-21364

Sova Lidija, Cesta OF 10, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 757719,
reg. št. 8592, izdala UE Idrija. gne-21567

Stanković Časlav, Plešičeva 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1064328, reg. št. 123200, izdala UE
Ljubljana. gnn-21433

Stibilj Žarko, Ustje 69, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1144262. gnz-21171

Stojšić Nenad, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231217, reg. št. 30182, izdala UE Kranj.
gnd-21393

Strmole Elda, Oljčna pot 15, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2630, izdala UE Piran. gnm-21184

Šarkanj Jadran, Manžan 10/f, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
13084, izdala UE Koper. gnr-21354

Šega Stanislav, Retje 6/a, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 7811,
izdala UE Ribnica. gng-21340

Šel Bojan, Dolič 17/C, Destrnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37863,
izdala UE Ptuj. gnf-21591

Šifrar Marko, Hrib 21, Preddvor, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 14/2000. gnv-21200

Šimic Suzy, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444658, reg. št. 191147, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-21306

Šoštarič Zofija, Voklo 6, Šenčur, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 475718,
reg. št. 9365, izdala UE Kranj. gnc-21594

Štrukelj Radivoj, Puhova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 140181, reg. št. 165265, izdala UE
Ljubljana. gnc-21548

Šuštar Miha, Škofjeloška cesta 25, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 929922, reg. št. 200150, izdala UE
Ljubljana. gnh-21414

Švarc Anton Viktor, Soteska 71, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20956, izdala UE Kamnik. gnd-21568

Tahirović Behira, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389755, reg. št. 190340, izdala UE
Ljubljana. gnc-21244

Topolovec Benjamin, Vrbje 88, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1004851, izdala UE Žalec. gno-21607

Topolovec Matej, Videm 3/g, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36415, izdala UE Ptuj. gng-21590

Trojner Bregar Andreja, Kletarska 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 84925, izdala UE Maribor. m-438

Tropenauer Oto, Lešane 46, Apače, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13764,
izdala UE Gornja Radgona. gnh-21589

Turnšek Daniel, Polzela 144/a, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 47481, izdala UE Žalec. gnv-21279

Unuk Dragan, Keltska 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
21917. m-413

Velikonja Bojan, Tabor 5, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 22838, izdala
UE Škofja Loka. gnf-21616

Verboten Marjan, Sončna pot 6, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 22/2000 in
24/2000. gnf-21316

Verdev Sergej, Letuš 118/a, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1383569, izdala UE Žalec. gnb-21470

Vidic Boris, Klek 1/A, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
10293, izdala UE Zagorje. gnn-21483

Vidic Boris, Klek 1/A, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. B - inštruktorsko, reg.
št. 21, izdala UE Zagorje. gnm-21484

Vintar Majda, Pijava Gorica 6, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263662, reg. št. 118899, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-21331

Vivoda Ramiro, Cesta I. istrske brigade
1, Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 8902.
gnd-21368

Vodušek Simona, Svarunova 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 94343, izdala UE Maribor. m-452

Vrečko Saša, Ulica D. Kvedra 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33351.
gnh-21714

Zagomilšek Karin, Ulica bratov Merni-
kov 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 114110. m-408

Zagoričnik Martin, Sončna ulica 26, Še-
mpeter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. AGH, št. S 625764, izdala UE
Žalec. gny-21222

Zajc Marko, Goriška cesta 40, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858315, reg. št. 24487, izdala UE Vele-
nje. gnq-21280

Zorman Janez, Osek 15, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10069. m-419

Zupan Marjo, Sp. Besnica 128, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 736693, reg. št. 28167, izdala
UE Kranj. gnr-21479
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Zupančič Simon, Gubčeva cesta 14,
Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 519663, reg. št. 9191, izdala UE
Trebnje. gne-21317

Žerovnik Ivo, Krožna 11/A, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601906,
reg. št. 17948, izdala UE Kranj.
gnq-21480

Žižmond Boštjan, Britof 115, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045437, reg. št. 45617, izdala UE Kra-
nj. gnh-21593

Žnidar Dušan, Glavni trg 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2494.
gnm-21459

Žvanut Metka, Dolga reber 22, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 40029, izdala UE Koper. gnr-21754

Zavarovalne police

Alauf Robert, Ul. Ivana Selana 22, Brez-
ovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
561469, izdala zavarovalnica Tilia.
gnn-21333

Azinović Gregor, Trdinova 7, Krško, za-
varovalno polico, št. 577347, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnr-21429

Dornik Alojzij, Polje 16, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 239530, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnb-21595

Drašler Marta, Tomažičeva ulica 91,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101227499, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d.. gnf-21666

Drobnič Ludvik, Ulica borca Petra 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 666367,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-21672

Leljak Gordan, Proseniško 3, Šentjur,
zavarovalno polico, št. 272958, izdala za-
varovalnica Slovenica d. d. filiala Maribor.
gni-21163

Mavretič Bojan, Levarjeva ulica 57, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
101158600, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d.. gnj-21187

Mirtič Robert, Ul. Angelce Ocepkove
7, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
569498 z kuponi, izdala zavarovalnica Ti-
lia. gnb-21320

Omejec Silva, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101277756, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnz-21421

Pavlovič Milan, Vanganelska 53/h, Ko-
per - Capodistria, zavarovalno polico, št.
691512. gne-21267

Pušaver Štefan, Stari grad 72, Makole,
zavarovalno polico, št. 774755, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnz-21271

Sagadin Miroslav, Zg. Brežnica 8, La-
porje, zavarovalno polico, št. 698269.
gnb-21270

Svet Savin, Strossmayerjeva ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 694550,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-21431

Šahbaz Mirsad, Verovškova ulica 45,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 230948

in kupone, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnq-21509

Španec Branko, Radvanjska 63, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 226478, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.. gnl-21585

Žnidar Romana, Hrastovec 4, pod Bo-
čem, Poljčane, zavarovalno polico, št.
229494, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-443

Spričevala

Ademoski Nataša, Bizoviška cesta 1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boži-
darja Jakca. gnr-21179

Andrenšek Mitja, Dom in vrt 47, Trbov-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu CSČ Za-
gorje ob Savi, izdano leta 1981. gnz-21371

Atlanty Mark Tim, Škrabčeva ulica 25/d,
Ljubljana, indeks, št. 08001761, izdala Fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gni-21413

Babič Almir, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
indeks, št. 41038076, FOV. gnb-21495

Bantan Alojz, Slatno 25, Dol pri Hrastni-
ku, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Trbovljah, izdano leta
1981. gne-21642

Barbič Banfi Zofija, Brodarjev trg 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
hotelske šole v Ljubljani, izdano leta 1966
in 1967, izdano na ime Barbič Zofija.
gnw-21599

Barbič Mirja, Ulica Cankarjeve brigade
26, Ivančna Gorica, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za naziv diplomirani in-
ženir farmacije, izdal Republiški komite za
zdravstvo in socialno varstvo leta 1981.
gnu-21401

Benedik Katarina, Štihova ulica 16, Lju-
bljana, diplomo Pravne fakultete v Ljublja-
ni, izdana leta 1986. gnt-21577

Berden Mitja, Vinarska 4, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1997. m-430

Berne Anton, Slovenska vas 4, Postoj-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Pos-
tojna, izdano leta 1962. gnk-21561

Borak Nada, Turški vrh 34/a, Zavrč, za-
ključno spričevalo , šolsko leto 1983/84,
na ime Pravdič Nada. gnk-21165

Boštjančič Turk Veruška, Vipavska ces-
ta 33, Ljubljana, diplomo Filozofske fakul-
tete - oddelek za germanske jezike, izdana
leta 1963, na ime Boštjančič Veruška..
gnf-21416

Bračko Sonja, Sp. Duplek 101, Spod-
nji Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje kovinarske šole Maribor, izdano leta
1976/77, 1977/78. m-407

Brekalo Franjo, Njegoševa 15, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole,
izdano leta 1992. gno-21582

Cigut Elizabeta, Lendavske gorice 5/a,
Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika
Srednje kmetijske šole v Rakičanu, izdano
leta 1977, izdano na ime Šemen Elizabe-
ta. gni-21488

Ciperle Klemen, Cesta na Belo 38, Kra-
nj, spričevalo 3. letnika SKCPŠ Škofja
Loka, izdano leta 1998. gnj-21362

Curk Peter, Ustje 4/a, Ajdovščina, spri-
čevalo o priznani kvalifikaciji za voznika mo-
tornih vozil Avtošole Ježica, izdano leta
1976. gnz-21571

Cvitkovič Nada, Adlešiči 3, Adlešiči, sp-
ričevalo 4. letnika Vzgojiteljske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1977, izdano na ime Jan-
kovič Nada. gnd-21572

Ćerimović Edin, Na jami 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1999. gnm-21234

Dekić Branka, Črna 17, Stahovica, sp-
ričevalo osnovne šole, izdano na ime De-
kić Zlatko. gnu-21576

Divjak Anica, Žurkov dol 27, Sevnica,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Trbovlje, dislocirani oddelek Brežice,
izdano leta 1982. gng-21490

Djuras Mario, Pionirska ulica 2, Rado-
mlje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole, izdano
leta 1997. gnl-21235

Doknić Boriša, Bijeljina, Bijeljina, spri-
čevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, iz-
dano leta 1991. gnt-21327

Drmanović Radica, Vojvođanska 65,
Ljuba, Jugoslavija, spričevalo od 5. do 8.
razreda OŠ Jože Moškrič v Ljubljani, šola-
nje končano v šolskem letu 1982/83.
gnq-21305

Eferl Peter, Kozjak nad Pesnico 30,
Zgornja Kungota, spričevalo 4. letnika Sre-
dnje kovinarske, strojne in metalurške šole
Maribor, izdano leta 1992/93. m-417

Emeršič Branko, Trg Franca Fakina
2/b, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ Lju-
devita Pivka Ptuj, izdano leta 1979.
gnr-21158

Fister Nataša, Loka 100, Tržič, indeks,
št. 18970117, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gng-21190

Gmajner Ladislav, Galicija 19, Žalec,
spričevalo 3. in 4. letnika šole za živonore-
jsko in veterinarske tehnike v Ljubljani, iz-
dano leta 1972 in 1973. gnv-21275

Goropečnik Dominika, Savska cesta
43, Domžale, indeks, izdala Srednja agro-
živilska šola leto izdaje 1990, izdano na
ime Klemenc Dominika. gnx-21748

Gorup Igor, Ulica Bazoviške brigade 12,
Ajdovščina, spričevalo 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole Vena
Pilona v Ajdovščini, izdano leta 1993.
gnd-21543

Govedič Iris, Krčevina pri Ptuju 69/a,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 1999. gnw-21353

Gričar Jožica, Volčje njive 2, Mirna, sp-
ričevalo Kmetijske šole Grm, izdano leta
1966, 1967 in 1968, izdano na ime Bizjak
Jožica. gnw-21374

Grušovnik Sebastjan, Jarška cesta 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo, izdano leta
1993. gnp-21631

Haxhiu Isa, Rasahinice, Kosovo, diplo-
mo - duplikat Urološke klinike v Ljubljani,
izdana leta 1992. gnq-21255
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Horvat Damjana, Dolina 11, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Višje šole
za gospodarske poklice, izdano leta 1994.
gnt-21252

Hribernik Mirko, Šentjanž nad Dravča-
mi 68, Vuzenica, zaključno spričevalo Živi-
lske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-445

Hrovat Lilijana, Davor 26/b, Dvor, spri-
čevalo 1. letnika Gradbene šole v Novem
mestu, izdano leta 1983, izdano na ime
Škrbe Lilijana. gnx-21573

Hrovat Lilijana, Dvor 26/b, Dvor, spri-
čevalo 2. letnika Ekonomske srednje šole
v Novem mestu, izdano leta 1985, izdano
na ime Škrbe Lilijana. gnw-21574

Hrvatin Nada, Manžan 10/b, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika Upravno
administrativne šole. gnj-21466

Janko Tomaž, Pot na Zajčjo goro 14,
Sevnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1992. gnc-21719

Junger Irena, Sp. Hajdina 38, Ptuj, za-
ključno spričevalo Srednje tekstilne šole.
gnh-21489

Jurič Nina, Ulica Matije Blejca 4, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika SRCRM Kamnik,
izdano leta 1998. gnr-21579

Kajdiž Boštjan, Žirovnica 92/b, Žirovni-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje železni-
ške šole Ljubljana, izdano leta 1993.
gni-21492

Kastelic Zdenka, Potokarjeva ulica 71,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega zdravstvenega centra, Šole za
laboratorijske tehnike, izdano leta 1977,
izdano na ime Turšič Zdenka. gnk-21311

Kladnik Matjaž, Spodnje Stranje 10,
Stahovica, spričevalo 1. letnika Srednje-
šolskega centra Rudolfa Maistra, izdano
leta 1991. gng-21615

Klenovšek Jakob, Trg svobode 7, Trbo-
vlje, spričevalo 3. letnika Srednje gozdar-
ske šole Postojna, izdano v šolskem letu
1996/97. gnv-21575

Knežević Sreten, Železnička 36, San-
ski most, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Vena Pilon v Ajdo-
vščini, št. 637/82, izdano leta 1982.
gne-21617

Kobal Darja, Slavinje 3, Hruševje, spri-
čevalo 3. 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu, izdano leta 1981 in 1982, iz-
dano na ime Debevec Darja. gnv-21350

Kocjančič Damir, Litostrojska 32, Lju-
bljana, indeks, št. 41040477.
gnc-21494

Kolmanič Andrej, Slovensko goriška c.
1, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje kemi-
jske šole Ruše, izdano leta 1982. m-459

Končina Helena, Tbilisijska ulica 30,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne te-
kstilne šole, št. 1487, izdano 19. 12. 1973
Turšič Helena. gnw-21424

Koplan Primož, Koliška 4, Vir, Domža-
le, indeks, izdala Srednja gradbena in eko-
nomska šola, enota gradbeni in geodetski
tehnik. gnx-21273

Kotnik Mojca, Alojza Valenčiča 2, Izola
- Isola, indeks, št. 62990639. gny-21172

Kralj Stojan, Koresova 10, Maribor, ma-
turitetno spričevalo II gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1976. m-434

Kralj Tomaž, Antoličičeva 8, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje elektro raču-
nalniške šole Maribor, izdano v šolskem
letu 1996/97. m-411

Kramer Nina, Clevelandska ulica 21/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvio v Ljubljani, izda-
no leta 1996. gnb-21620

Kristan Julijana, Pretnarjeva 2, Postoj-
na, diplomo o končanem specialističnem
študiju, izdala Višja šola za socialne delav-
ce v Ljubljani leta 1988. gnk-21715

Kujavec Marko, Hudalesova 44, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje gostin-
ske šole Maribor, izdano leta 1993. m-409

Lah Renee, Na klančku 4, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo VI. gimnazije Moste, izdano leta
1977 in 1978, izdano na ime Goederel
Renee. gnd-21668

Lampret Valerija, Sp. Brežnica 44, Po-
ljčane, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomsko komercialne šole v Celju, izdano
leta 1995. gnc-21169

Lisjak Igor, Ulica Vala Bratina, Maribor,
indeks, št. 81466661, izdala EPF. m-421

Ljubojević Alenka, Javornik 30, Ravne
na Koroškem, spričevalo Šole za prodajal-
ce. gnq-21355

Loboda Klemen, Cesta vstaje 86, Ljub-
ljana Šmartno, diplomo SŠTS Franca Le-
skoška Luke Litostroj, izdana 23. 6. 1991.
gnb-21670

Ločnikar Dejan, Viška cesta 69/c, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1994.
gnl-21339

Lončar Michael, Gradnikova 69, Rado-
vljica, spričevalo 4. letnika Srednje gostin-
ske šole, smer tehnik strežbe, izdano leta
1993. gnf-21266

Marolt Robert, Malnarjeva 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole
Portorož, izdano leta 1984. gnt-21202

Matek Polona, Prisojna pot 14, Kam-
nik, diplomo Srednje šole za oblikovanje ,
izdana leta 1990 na ime Cvelbar Polona.
gnb-21195

Matjašič Matjaž, Zidanškova 1, Ptuj, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1997. gnn-21583

Matjaž Stanko, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra srednjh šol v Domžalah - kovinar-
ska smer, izdano leta 1983. gnx-21248

Meden Pavlovič Marta, Kraška ulica 16,
Postojna, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Postojna, izdano leta 1971. gnb-21499

Medved Brigita, Celovška cesta 287,
Ljubljana, diplomo Fakultete za šport, izda-
na leta 1985. gnx-21223

Merc Tomaž, Gradišče nad Pijavo gori-
co 33, Škofljica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje elektrotehniške šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1993. gnt-21727

Merzel Vinko, Razbore 8, Velika Loka,
zaključno spričevalo št. I/ST-172, naziv st-
rojni tehnik. gnj-21487

Mlakar Marko, Platiševa ulica 67, Cerk-
no, zaključno spričevalo Izobraževalnega
središča Nova Gorica, izdano leta 1971.
gng-21365

Nikić Milanko, Borova vas 6, Maribor,
zaključno spričevalo Gradbene poklicne
šole Maribor, izdano leta 1975. m-444

Novak Dejan, Pavšičeva 6, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za elektroniko v Lju-
bljana, izdana leta 1989. gnz-21321

Papež Darko, Ratež 9/a, Brusnice, di-
plomo Srednje šole tehnične in zdravstve-
ne usmeritve Boris Kidrič Novo mesto,
smer preoblikovalec in spajalec kovin, št.
I-KS/211, izdana leta 1985. gnd-21493

Pavlič Božo Luka, Poljanska 30, Pod-
četrtek, zaključno spričevalo Srednje gos-
tinske šole. gnr-21154

Pečovnik Jani, Ostrog 19, Šentjernej,
diplomo Srednje lesarske šole, izdane leta
1992. gni-21538

Plahuta Helena, Ulica Tolminskih punta-
rjev 2/a, Nova Gorica, indeks, št.
18950531, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-21239

Podgorelec Igor, Antoličičeva 22, Mari-
bor, diplomo Srednje elektro šole Maribor,
izdano leta 1985. m-458

Pogorelc Iztok, Kajuhovo naselje 7, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1980. gny-21372

Poterbin Mirjam, Cesta Cirila Kosmača
55/G, Ljubljana, indeks, št. 15598, izda-
la Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnc-21194

Potočnik Štefka, Kraljeva 12, Ljublja-
na-Črnuče, spričevalo o zaključnem izpitu
Komercialne šole v Mariboru, izdano leta
1978. gnv-21375

Preradović Mladen, Stantetova ulica 1,
Velenje, spričevalo o končani Šoli za pokli-
cne voznike Ježica, podružnica Velenje,
izdano leta 1982. gnf-21191

Prosenc Matej, Kavče 28/a, Velenje,
diplomo , št. 39/89 Srednje rudarske šole.
gnx-21623

Reš Kostja, Kajuhova 3, Ptuj, spričeva-
lo 3. letnika Gimnazije v Ptuju, izdanega v
šolskem letu 1997/98. gnt-21581

Rupnik Martina, Bohoričeva ulica 22,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni maturi Sre-
dnje vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. gnn-21733

Sebanc Renata, Opekarska cesta 34/a,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje vz-
gojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnt-21160

Sinkovič Jernej, Pucova 2, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu smer strojni te-
hnik, izdano leta 1995. gnk-21611

Steiner Gaber Melita, Preglov trg 10,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1969. gnz-21346

Stepančič Marko, Bilje 129, Renče, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu smer strojništ-
vo, izdano leta 1997. gnj-21387

Stopar Kristina, Bezovica 16, Črni Kal,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Veno Pi-
lon v Ajdovščini, triletni program - šivilja,
izdano leta 1996. gnc-21269
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Strmole Anton, Gornje Praproče 5, Tre-
bnje, spričevalo Šole za poklicne voznikov
Ježica, izdano leta 1988. gnn-21308

Šalamon Karolina, Limbuška 68, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1957/58. m-412

Škorjanc Obrul Breda, Bezina 53, Slo-
venske Konjice, zaključno spričevalo.
gnv-21500

Štukl Robert, Potrčeva 18, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 233, izdala Tehniška
kmetijska šola v Mariboru. gnm-21159

Tepšić Aleksandra, Izletniška pot 5, Ko-
per - Capodistria, indeks, št. E 5218, izdal
Center za dopisno izobraževanje Univer-
zum. gnd-21268

Tkalec Kristan, Goriška 20, Maribor, di-
plomo Srednje kemijske šole v Rušah, iz-
dana leta 1986. m-429

Tozon Eva, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, indeks, izdala Gimnazija Poljane.
gnl-21560

Traven Franc, Bazoviška 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Tehniške elektro šole v
Ljubljani, izdano leta 1971 in 1972.
gnl-21310

Turšič Marko, Veliki trn 12, Krško, spri-
čevalo 3. letnika Gostinske srednje šole.
gnx-21448

Vampelj Breda, Tiranova 44/a, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vlado Miklavc
Vrhovci, izdano leta 1978, izdano na ime
Peklenk Breda. gng-21369

Velikonja Katja, Obrtna 30, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika gimnazije. gnd-21468

Vesel Peter, Ob izviru 11, Vrhnika, in-
deks, št. 41042571, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gno-21532

Vogrin Antonija, Cogetinci 64, Cerkve-
njak, maturitetno spričevalo Srednje kme-
tijske tehnične šole Maribor, izdano leta
1982. m-420

Volčič Emanuel, Dorfarje 23, Žabnica,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1999.
gnc-21644

Vrbnjak Anuška, Oljčna pot 8, Koper -
Capodistria, spričevalo o končani OŠ Voj-
ke Šmuc Izola. gne-21367

Vuković Mladen, Lojzeta Hrovata 9, Kra-
nj, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Radovljici, izdano leta 1998.
gnp-21156

Zajc Marjan, Pečinska ulica 15, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole v Domžalah, izdano leta 1997.
gny-21376

Zupanc Uroš, Šolska 36, Mislinja, inde-
ks, št. 29008885, izdala EPF-FS. m-428

Zupančič Petra, Aškerčeva 5/e, Šoš-
tanj, letno spričevalo 3. letnika Šole za
storitvene dejavnosti v Velenju.
gnm-21609

Zupančič Petra, Aškerčeva 5/e, Šošta-
nj, zaključno spričevalo Šole za storitvene
dejavnosti Velenje. gnn-21608

Zupanič Janez, Muretinci 37/b, Goriš-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške lesarske šole v Mariboru, izdano leta
1982. m-423

Žnidarič Boris, Črešnjevci 200, Gornja
Radgona, spričevalo 2. letnika , št. I - 532,
izdano leta 1997. gno-21157

Žunko Pavel Ernest, Mariborska c. 69,
Selnica ob Dravi, diplomo VTŠ Maribor, št.
S/511, izdana leta 1971. m-440

Županić Aleš, Nussdorferjeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karel
Destovnik Kajuh v Ljubljani, izdano leta
1990. gnm-21259

Ostali preklici

Ademoski Nataša, Bizoviška cesta 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-21178

Ajdišek Vesna, Predilniška ulica 18, Li-
tija, delovno knjižico. gnx-21298

Anžur Ciril, Sadinja vas 109, Ljublja-
na-Dobrunje, garancijsko in servisno knji-
žico za vozilo Kia Sephia 1.5, št. šasije
KNEFB2422X5406249. gni-21338

AVTO JERENKO, FRANC JERENKO
s.p., Zagrebška cesta 53, Ptuj, carinski
list, carinjeno po ECL 4128 za vozilo SEAT
IBIZA 1.4 STELLA, model 6K12C6, št. ša-
sije VSSZZZ6KZYR117396. gnb-21503

Babić Petar, Tbilisijska ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnz-21646

Beslič Anja, Jenkova 14, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13624, iz-
dal LPP. gnl-21385

Bibič Bratko, Glavarjeva ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnm-21384

Bizjak Tatjana, Vrbnje 29, Radovljica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1102439. gnx-21373

Bolha Gašper, Staro Slovenska 14, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13764. gnt-21452

Bržan Mark, Rečica ob Paki 49/c, Šma-
rtno ob Paki, kupone sklada Bond št. CK
200056, št. točk 18,3237 in sklada Rast-
ko št. CK 100055, št. točk 49,9464, ki ju
upravlja Kmečka družba Ljubljana.
gnc-21198

Buh Nataša, Planina nad Horjulom 1,
Gorenja vas, dijaško izkaznico, izdala Sre-
dnja vzgojiteljska in gimnazija Ljubljana.
gne-21342

Burja Andrej, Bohinjska Bela 83, Bohi-
njska Bela, študentsko izkaznico, št.
23960147, izdala Fakulteta za strojništvo.
gny-21197

But Valerija, Steletova ulica 6, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 2626, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-21650

Češnjaj Robert, Limbuška 12, Maribor,
delovno knjižico, št. 14314, ser. št.
356717. m-447

Demšar Viljem, Rudno 37, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 71960355, izda-
la Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnl-21510

Dovečar Tanja, Delavska ulica 11, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7399. gns-21728

Folnovič Tomo, Meljski dol 30, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 6435. m-455

FPL AVTO CENTER PUŠNIK d. o. o.,
Žolgarjeva ulica 2, Slovenska Bistrica, pot-
rdilo za registracijo uvoženega avtomobila

tip EXPRES FURGON 1.9 D, št. šasije
VF1G4OBO521895608, carinjeno dne 7.
2. 2000 po ECL 956. gnx-21498

Friškovec Iršič Gašper, Reboljeva ulica
5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 76611. gne-21717

Glušič Anja, Stanetova 25, Velenje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31915.
gnb-21720

Glušič Anja, Stanetova 25, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 26103415, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnp-21531

Glušič Nika, Stanetova cesta 25, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 20960069,
izdala Pravna fakulteta. gnu-21726

Gspan Vičič Maja, Gubčeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-21377

Harbaš Darjo, Pri vodnjaku 5, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnr-21504

Hribar Primož, Sostrska 30/a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27180.
gnj-21512

Hucman Petar, Andreaševa 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12726,
izdal LPP. gnn-21533

Jan Gregor, Barvarska steza 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. gng-21390

Janc Brigita, Poljanska cesta 66/b,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravst-
vo, leta 1980, na ime Mavser Brigita.
gnh-21343

Jevšenak Leopoldina, Partizanska 43,
Velenje, pet delnic KRS Velenje, d.d., št.
015662, 015663, 015664, 015665,
015666. gnb-21345

Jona Vesna, Golo 91, Ig, preklic spri-
čeval, objavljen v Ur. l. RS, št. 10/2000.
gne-21542

KALAN TRADE d.o.o., Šetinova ulica 4,
Medvode, uradno potrdilo za registracijo
vozila Renault megane break 16 16v ALI-
ZE, ocarinjeno po ECL 6880 dne 21. 7.
1999, št. šasije VF1KA040520741284.
gng-21415

Kapun Julka, Trčova 90, Maribor, delo-
vno knjižico. m-433

Kazič Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20051. gnn-21558

Kmetec Darjan, Pobrežje 118, Videm
pri Ptuju, delovno knjižico, izdano v Kranju
1. 7. 1984. gnq-21584

Kočevar Benjamin, Moše Pijade 6, Čr-
nomelj, dijaško mesečno vozovnico, št.
22415, izdal LPP. gnr-21383

Krajnc Mojca, Cesta Kozjanskega od-
reda 130, Šentjur, študentsko izkaznico,
št. 43000712, izdala Akademija za glas-
bo. gnw-21224

Kuplenk Irena, Vrh pri Pahi 3, Otočec,
delovno knjižico, reg. št. 42881, serijska
št. A 0431164. gno-21357

Maček Tomaž, Ojstro 2, Laško, delov-
no knjižico. m-431

Majcen Barbara, Podlimbarskega 32,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29493, izdal LPP. gnd-21443

Mis Jasmina, Zavrh 1, Ljubljana Šmart-
no, dijaško mesečno vozovnico, št. 19562.
gny-21272

Mraz Marko, Trubarjeva 8, Velenje, de-
vet delnic KRS Velenje d.d., št. 014364,
014365, 014366, 014367, 014368,
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014369, 014370, 014371, 014372.
gnu-21501

Nađ Robert, Lendavske gorice 547, Le-
ndava - Lendva, potrdilo o zaključnem izpi-
tu Ekonomske šole, izdano leta 1996.
gnv-21175

Nemeček Herman, Zbilje 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-21716

Nuhanović Hajrudin, Prešernova cesta
6, Velenje, tri delnice KRS Velenje, d.d., št.
022755, 022756, 022757. gnc-21344

Orož Slavko, Klinetova 12, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 31556, izdana leta
1976 v Mariboru. m-418

Pavliha Matej, Graška 27/a, Litija, štu-
dentsko izkaznico, št. 19755264, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq-21755

Podpečan Ivan, Ljubljanska 28, Vele-
nje, pet delnic KRS Velenje, d.d., št.
015922, 015923, 015924, 015925,
015926. gny-21347

Pongrac Roberto, Brilejeva 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13623.
gns-21253

Popović Mijodrag, Novi dom 33/B, Trbo-
vlje, servisno knjižico za osebno vozilo Ško-
da Octavia SLX 1.9 TDI, letnik 1999, št.
šasije TMBBG41U3Y2285614. gnu-21601

PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO
d. o. o., Bravničarjeva 5, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1084669. gnv-21525

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5, Lju-
bljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1103704, izdana 31.
5. 1999 za vozilo VW BEETLE 2,0.
gni-21188

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1148628, izdana
12. 10. 1999 za vozilo VW Polo Clasic
1,6, št. šasije WVWZZZ6KZXR512539.
gnq-21605

Praček Ivo s.p., Budanje 5/a, Vipava,
licenco št. 817/21 za vozilo tip Mercedes
1948LS, reg. oznaka GO 66-67H.
gnf-21170

Preston Dejan, Bratov Učakar 38, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29642, izdal LPP. gnp-21556

Pucelj Patricija, Breže 43, Ribnica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3948.
gnw-21274

Radovič Janez, Preloka 9, Vinica, potr-
dilo o usposobljenosti in tehnični brezhib-
nosti vozila za osebni avtomobil Golf 1.9
CLD, št. šasije WVWZZZ1HZTWO33827,
letnik 1995. gnh-21643

Razpotnik Jernej, Kandrše 40, Vače,
delovno knjižico. gnf-21291

Sakelšek Štefka, Sladka gora 6, Šmar-
je pri Jelšah, delovno knjižico. gnq-21580

Serenčeš Sanja, Polje cesta V/5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gns-21257

Sever Sašo, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Bežigrad. gnt-21602

Simnovčić Stjepan, Ob sotočju 10, Lju-
bljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24616, izdal LPP. gnu-21301

SLOVENIJA TOPINK d.o.o., Šolska ce-
sta 17, Brestanica, licenco št. 2279/59,
izdana 18. 9. 1998 za vozilo z reg. oznako
KK 21-73J. gnj-21162

Sotošek Mateja, Cesta Tončke Čeč 17,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
30010938, izdala FKKT. gnu-21751

Starič Andreja, Maistrova 10, Radovlji-
ca, delovno knjižico, izdala UE Radovljica.
gnk-21161

Šketelj Anton, Stara cesta 50/a, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnv-21604

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova
7, Ljubljana, licenco, št. 0001243/25 za
vozilo reg. št. LJ UNI 895, izdala GZS.
gns-21428

ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova uli-
ca 18, Ptuj, licenco , št. 0002132/44Z z
veljavnostjo od 25. 5. 1998 do 25. 5.
1003, izdano za vozilo z reg. oznako MB
GOJA 11, izdala GZS. gns-21153

Tisovec Rosana, Košnica 25/e, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19347334, izda-
la Ekonomska Fakulteta. gns-21457

Topolnik Tadej, Križevci pri Ljutomeru
52, Križevci pri Ljutomeru, študentsko iz-
kaznico, št. 93428869. m-425

Unuk Dragan, Keltska 9, Maribor, certi-
fikat za prevoz nevarnih snovi št. 7930,
izdalo MNZ RS 12. 1. 1996. m-414

Videc Reneja, Orehovo 38, Sevnica,
delovno knjižico. gns-21453

Vidmar Aleš, Omahnova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7633, iz-
dal LPP. gny-21647

Vrabec Katja, Mali Osolnik 1, Turjak,
preklic dijaške mesečne vozovnice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 24/2000. gnv-21254

Živec Jana, Nanoška 18, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 14283, izdala FDV v
Ljubljani. gnr-21229

Register političnih organizacij 2385

Evidenca statutov sindikatov 2385

Razglasi sodišč 2385
Oklici dedičem 2385
Oklici o skrbnikih in razpravah 2386
Amortizacije 2386
Stečajni postopki in likvidacije 2386
Izvršbe in zavarovanja 2388

Razpisi delovnih mest 2390

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 2392
ZJN-01-GD 2392
ZJN-02-B 2392
ZJN-02-GD 2402
ZJN-02-S 2416
Zbiranje predlogov 2430
ZJN-03-B - 42. člen 2431
ZJN-03-GD - 42. člen 2434
ZJN-03-S - 42. člen 2436

Vsebina

ZJN-04-B - 55. člen 2438
ZJN-04-S - 55. člen 2439
ZJN-05-B - Sposobnost 2440

Javni razpisi 2442

Objave delniških družb 2450
Javne prodaje delnic 2450
Odkupi poslovnih deležev družb 2450
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 2450
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 2450

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih 2451

Razne objave 2452
Štampiljke 2453
Priglasitveni list 2453
Potne listine 2453
Osebne izkaznice 2455
Vozniška dovoljenja 2456
Zavarovalne police 2459
Spričevala 2459
Ostali preklici 2461
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU Štev. broširanih izvodov

Štev. vezanih izvodov

q ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

ZAKZAKZAKZAKZAKON O SPLON O SPLON O SPLON O SPLON O SPLOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAVNEMVNEMVNEMVNEMVNEM
POSPOSPOSPOSPOSTTTTTOPKUOPKUOPKUOPKUOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška,
predgovorom prof. dr. Gorazda Trpina in stvarnim kazalom
Zakon o splošnem upravnem postopku sodi med predpise, ki jih mora dobro poznati najširši krog ljudi. Po njem odločajo upravni
in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil o naši usodi ali, kakor je zapisano v prvem členu
zakona: o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

Zakon bo začel veljati 1. aprila 2000. V mesecih pred njegovo uveljavitvijo, je v predgovoru nove knjige poudaril državni
sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Gorazd Trpin, bodo morali javni uslužbenci izoblikovati tudi nov vrednostni odnos
do boljšega delovanja države  v razmerju do posameznikov.

Nekdanji ustavni sodnik prof. dr. Tone Jerovšek v obširnem uvodu največ pozornosti namenja primerjavi veljavnih in novih
zakonskih določb. Pojasnila so namenjena tudi razlagi teoretičnih izhodišč novega ZUP pri praktični uporabi posameznih
načel upravnega postopka.

Cena broširane izdaje: 3888 SIT z DDV 10509
Cena vezane izdaje: 4320 SIT z DDV 10510

ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT)
Sredi februarja je začel veljati nov Zakon o upravnih taksah. Takse se plačujejo, poudarja zakon v 1. členu, samo za tiste
spise in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona. Tarifnih številk je kar 98, saj so z uveljavitvijo zakona prenehale
veljati vse določbe o plačevanju taks v zakonih o veterinarstvu, zdravstvenem varstvu rastlin, meroslovju itd., kakor tudi vsi
občinski odloki o upravnih taksah.

Cena 1026 SIT z DDV 10520
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NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PARLAMENTARNA PREISKAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

mag. Miroslav Mozetič

PARLAMENTARNA PREISKAVA
v pravnem sistemu Republike Slovenije

Razmeroma pičel izplen parlamentarnih preiskav, ki jih je doslej uvedel Državni zbor Republike
Slovenije, opozarja, da je na tem področju še kopica normativnih in praktičnih vrzeli. Dosedanji
poslanec državnega zbora Miroslav Mozetič je svoje preučevanje v okviru magistrskega študija
usmeril zlasti na v praksi najbolj aktualna in pravno sporna vprašanja dopustnih meja preiskave in
pooblastil preiskovalne komisije.

Študija ni torej zanimivo branje le za poslance, ki odločajo o uvedbi parlamentarne preiskave,
temveč tudi za pravosodje in vse tiste, ki so tako ali drugače vpleteni v odkrivanje različnih
nepravilnosti, ki jih preiskujejo poslanci.

3186 SIT z DDV 10522

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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