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Razglasi in objave

Objave po 17. členu pravilnika o
pogojih za upravljanje aktuarskih

poslov

Št. 435-15/2000 Ob-24390
Na podlagi 14. člena pravilnika o pogo-

jih za opravljanje aktuarskih poslov (Ur. l.
RS, št. 66/99 in 98/99), je minister za
finance dne 20. marca 2000 izdal poobla-
stilo za opravljanje poslov pooblaščenega
aktuarja naslednjim osebam:

1. Eriki Belehar, univ. dipl. inž. matema-
tike, Štefetova ul. 24, 4208 Šenčur,

2. Liljanu Belšaku, univ. dipl. inž. elek-
trotehnike, Mlinska 30, 2000 Maribor,

3. Pavlu Gojkoviču, univ. dipl. inž. mate-
matike, Zg. Bistrica 60, 2310 Slovenska
Bistrica,

4. Mateji Keržič, univ. dipl. inž. matema-
tike, Velnarjeva 11, 1000 Ljubljana,

5. mag. Janezu Komelju, univ. dipl. inž.
matematike, Vn. gorice, na Golič 13, 1357
Notranje Gorice,

6. mag. Barbari Lakner, univ. dipl. inž.
matematike, Žaucerjeva 17, 1000 Ljub-
ljana,

7. Rudiju Lipovcu, univ. dipl. inž. stroj-
ništva, Poštni vrt 14, 1370 Logatec,

8. Jadranki Maček, profesorica matema-
tike, Prisojna pot 2, 6000 Koper,

9. Darku Medvedu, univ. dipl. inž. mate-
matike, Zaloška c. 275A, 1000 Ljubljana,

10. mag. Jerneju Merharju, profesor fi-
zike, Rožna dol., c. X21, 1000 Ljubljana,

11. Primožu Močivniku, univ. dipl. inž.
matematike, Staro sejmišče 10, 8310 Šent-
jernej,

12. mag. Tomu Mrđenu, univ. dipl. inž.
fizike, Rusjanov trg 4, 1000 Ljubljana,

13. Matjažu Musilu, univ. dipl. inž. fizi-
ke, Aškerčeva 11, 2000 Maribor,

14. Mojci Rome, univ. dipl. inž. mate-
matike, Jurčičeva c.18, 1293 Šmarje Sap,

15. Matiji Šenku, univ. dipl. inž. mate-
matike, Ul. bratov Učakar 126, 1000 Ljub-
ljana,

16. Katji Vavpetič, univ. dipl. inž. mate-
matike, Obirska ul. 11, 1000 Ljubljana,

17. Boštjanu Vovku, univ. dipl. inž. raču-
nalništva, Erjavčeva c. 4, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za finance

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-1/00-402 Ob-24173
Pravila Sindikata Osnovne šole Jože

Gorjup Kostanjevica na Krki, katerega sta-
tut je bil z odločbo št. 5-013-12/94 z dne
28. 4. 1994 vzet v hrambo pri Občini Krško
pod zap. št. 53, se izbrišejo iz evidence sta-
tutov sindikatov pri Upravni enoti Krško.

Št. 029-2/00-402 Ob-24197
Pravila Sindikata Savaprojekt-a, Cesta

krških  žrtev  59,  Krško,  katerega statut je
bil z odločbo št. 5-013-23/93 z dne 3. 5.
1993 vzet v hrambo pri Občini Krško pod
zap. št. 20, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov pri Upravni enoti Krško.

Št. 029-3/00-402 Ob-24198
Sprememba pravil ZSSS – Sindikata

delavcev  kmetijstva  in  živilske  indu-

strije  Slovenije,  Sindikat  družbe
M-Agrokombinat,  d.o.o.,  Cesta  krških
žrtev 145,  Krško,  z  matično  številko
5962510,  sprejeta  dne  30. 11.  1998,
se vpišejo v evidenco in hrambo statutov
sindikatov pod zap. št. 21 pri Upravni enoti
Krško.

Št. 02401-2/00-1212 Ob-24200
Sindikat Cimos – Tovarna Senožeče,

Senožeče 17, se preimenuje v Sindikat
neodvisnost KNSS Cimos Senožeče, Se-
nožeče 17.

Sindikat neodvisnost KNSS Cimos Se-
nožeče, Senožeče 17, je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 8, dne
21. 3. 2000, na Oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Sežana.

Št. 028-3/00 Ob-24201
Statut sindikata delavcev Petrol, Slo-

venske naftne družbe, Dunajska 50,
Ljubljana, sprejeta na skupščini sindikata
dne 2. 12. 1999 se hranijo pri Upravni eno-
ti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so
vpisana v evidenco statutov sindikata pod
št. 4, dne 1. 3. 2000.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 17/99-28 S-24205
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 17/99 sklep z dne 20. 3. 2000:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Zdra-

vilišče Rogaška, Servis intelektualnih
storitev, d.o.o., Poslovne storitve, Zdra-
viliški trg 14, Rogaška Slatina, se zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajne-
ga postopka oziroma je neznatne vrednosti
(člen 99/II ZPPSL).

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Zdravilišče Ro-
gaška, Servis intelektualnih storitev, d.o.o.,
Poslovne storitve, Zdraviliški trg 14, Ro-
gaška Slatina, iz sodnega registra.

Zoper ta skep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 3. 2000

St 20/99 S-24206
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 20/99 sklep z dne 22. 3. 2000:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Bukovnik, Trgovina in storitve,
d.o.o., Šempeter 159/d, Šempeter v Sa-
vinjski dolini.

Odslej se firma dolžnika glasi: Bukovnik,
Trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter
159/d, Šempeter v Savinjski dolini – v ste-
čaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Ternovšek, Jurčičeva 5, Velenje.

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

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o uteme-
ljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,

Razglasi sodišč
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v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče po-
stopek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega premo-
ženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali po-
slati original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. junija 2000 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 22. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2000

St 17/2000-6 Ob-24215
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju člana senata Janje Roblek in
Sonje Švegelj s sklepom St 17/2000 z dne
22. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Inženiring projekt, d.o.o.,
Kranj, Nazorjeva 1.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tukašnjega sodišča ter vpi-
še 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 potrebno vložiti v dveh
izvodih in dokumentirane z ustreznimi listi-
nami in kolkovano s predpisano takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 6. 2000 ob 10. uri v sobi 014/klet
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 22. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 3. 2000

St 23/99-40 S-24216
To sodišče je s skepom opr. št. St

23/99 z dne 1. 3. 2000 zaradi umika pred-
loga ustavilo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Gradbinec, d.d., gradbe-
ništvo, inženiring in poslovne storitve,
Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Sklep je postal pravnomočen dne 14. 3.
2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2000

St 41/00-8 S-24217
To sodišče je s sklepom St 41/00 dne

22. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Emijan, Trgovina s tehničnim
blagom, d.o.o., Brezje 2, Begunje pri
Cerknici, matična številka 5529204, šifra
dejavnosti 070123.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove 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 13. 6. 2000 ob 10.30, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2000

St 8/00 S-24218
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/00

z dne 17. 3. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom CMC – Trgovina, Druž-
ba za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana, matična
št. 5541921, šifra dejavnosti 11002 ter
hkrati odločilo, da se ta postopek takoj za-
ključi in da se dolžnik po pravnomočnosti
sklepa o zaključku postopka izbriše iz sod-
nega registra.

Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2000

St 48/99 S-24219
To sodišče obvešča vse upnike v stečaj-

ni zadevi Tima Holding, Podjetje za fi-
nanciranje, strateški razvoj, upravljanje
in konzalting, d.d. – v stečaju, Maribor,
Svetozarevska 10, dne 15. 5. 2000 v so-
bi št. 240 ob 9. uri, narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka,  tega  sodišča  (soba  št.  217),
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2000

St 19/99-55 S-24220
To sodišče je pod opr. št. St 19/99

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
FELPT, Podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino, d.o.o., Maribor, Ptujska 184,
in njegovimi upniki, ki glasi:

razred I – razred upnikov, ki se poplača-
jo v višini 100% v roku petih let po obrestni
meri TOM + 2% po pravnomočnosti prisilne
poravnave,

razred II – razred upnikov, ki v celoti
konvertirajo svoje terjatve,

razred III – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 40% v roku dveh let po obresnti
meri TOM + 2% po pravnomočnosti prisilne
poravnave.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije,ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikom, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanj-
šanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2000

St 31/99 S-24221
To sodišče na podlagi drugega odstavka

52. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
spremembe in dopolnitve št. 39/97 in
52/99) objavlja oklic

narok za prisilno poravnavo nad dolžni-
kom Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke
30, Košana, bo dne 19. 4. 2000 ob 11.
uri v sobi št. 132/I tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije pri tukajšnjem so-
dišču v sobi št. 208/I med uradnimi urami.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glaso-
vali pisno, naj glasovnico z originalnim podpi-
som in žigom pošljejo poravnalnemu senatu.
Upniki – pravne osebe morajo glasovnici pri-
ložiti dokazilo, da jo je podpisal zakoniti za-
stopnik oziroma oseba, pooblaščena za za-
stopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upo-
števale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 3. 2000

St 9/2000-5 S-24222
Z dnem 20. 3. 2000 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Kmetijska zadru-
ga Beltinci, z.o.o., Štefana Kovača št. 2,
Beltinci.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in po-
trebno dokumentacijo prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o pla-
čilni taksi, ki znaša 5% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar največ v
vrednosti 2000 točk.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 6. 2000 ob 13. uri v sobi št. 9, tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 20. 3. 2000 nabit na oglasno desko tu-
kajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečaj-
nega dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 3. 2000

St 17/99 S-24223
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom Hypos Muta, d.d., Koroška cesta
57, Muta in njegovimi upniki, bo narok za
prisilno poravnavo dne 10. 5. 2000, ob 9.
uri, v sobi št. 38, tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tem sodišču, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 3. 2000

St 5/99 S-24338
1. To sodišče je, s sklepom opr. št. St

5/99 z dne 15. 3. 2000, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
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MACO-CHEMIE, d.o.o., Šentjanž pri Dra-
vogradu, Bukovska vas 3, ker premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške postopka.

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni od dneva objave tega
sklepa.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika MACO-CHEMIE, d.o.o.,
Šentjanž pri Dravogradu, Bukovska vas 3,
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 3. 2000

St 16/2000-6 S-24339
1. Nad dolžnikom LIO, lesna industrija

in objekti Škofja Loka, d.d., Kidričeva c.
56, Škofja Loka, se začne stečajni posto-
pek.

2. Za stečajno upraviteljico se določi
Ksenija Ocvirk, Štihova 14, Ljubljana.

3. Narok za preizkus terjatev bo dne
30. 6. 2000 ob 9. uri v sobi 113 tukajšnje-
ga sodišča.

4. Upnike se poziva naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih po objavi
tega oklica.

5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

6. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 23. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 2000

St 11/91 S-24340
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje dopolnjenega osnutka za glavno raz-
delitev v stečajnem postopku nad dolžni-
kom TRELAS Sežana, Podjetje za pro-
izvodnjo transformatorjev, elektroaku-
stičnih in elektronskih naprav, d.o.o.,
Sežana, Partizanska c. 82, ki bo dne
26. 5. 2000 ob 8.30 v sobi št. 135 tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo dopolnjen
osnutek za glavno razdelitev pri tem so-
dišču v sobi številka 208, med uradnimi
urami v ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure in v sredo od 9. do 12. ure in od 13.
do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2000

St 24/2000 S-24341
To sodišče je s sklepom St 24/2000

dne 23. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom S TOTAL, Podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana,
matična številka 5319480, šifra dejavnosti
11002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ma-
rina Pilej iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 6. 2000 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2000

St 23/99-8 S-24476
To sodišče je s sklepom opr. št. St

23/99 z dne 24. 3. 2000 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Baregel – Poli-
dej, d.o.o., inženiring, prodaja, za-
stopstva, Pod Trško goro 40, Novo me-
sto.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, 8000
Novo mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Prijave je treba vložiti v skladu z določili
137. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
37/97) v dveh izvodih in dokazih ter kolko-
vane s predpisano sodno takso.

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 59 naslov-
nega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 3. 2000

St 14/2000-6 S-24477
To sodišče je na seji senata dne 23. 3.

2000 pod opr. št. St 14/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Pro-
tronix, Proizvodnja elektronskih naprav,
Črnomelj, d.o.o., Železničarska 32, Čr-
nomelj, matična št. 5306272, šifra dejav-
nosti 11.710, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Protronix, Proizvodnja elektronskih naprav,
Črnomelj, d.o.o., Železničarska 32, Črno-
melj, 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 23. 3. 2000

St 11/99 S-24478
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/99 z dne 24. 3. 2000 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Žagar, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj – v stečaju, v smislu
prvega odstavka 170. člena ZPPSL-A usta-
vilo nadalnje vnovčenje razdelitvene mase
in postopek zaključilo.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2000

St 11/99 S-24479
Narok za preizkus terjatev v stečajnem

postopku nad dolžnikom Žagar, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve,

d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj – v stečaju, ki
je bil določen za 4. 4. 2000 ob 10. uri, v
sobi 26/II tega sodišča, se prekliče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 2000

St 33/2000 S-24480
To sodišče je s sklepom St 33/2000

dne 24. 3. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Par-Plast, Podjetje za pro-
izvodnjo končnih lesnih izdelkov, ex-
port-import, d.o.o., Ljubljana, Tesarska
6, matična številka 5524610, šifra dejavno-
sti 11002.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ve-
lena Lokar-Škerget, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 6. 2000 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2000

St 23/2000 S-24481
To sodišče je s sklepom St 23/00 dne

23. 3. 2000 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MST, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Mucherjeva 9,
matična številka 5539021, šifra dejavnosti
070132.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mat-
jaž Bukovac iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 6. 2000 ob 9.45, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2000

St 13/2000-6 S-24482
To sodišče je na seji senata dne 23. 3.

2000 pod opr. št. St 13/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Inter-
marc, Trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Gubčeva 3, Novo mesto, matična
št. 5321824, šifra dejavnosti 50.301, se
začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik In-
termarc, Trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Gubčeva 3, 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 23. 3. 2000

Izvršbe in zavarovanja

II P 203/94 IZ-4383
To sodišče je po sodnici Maji Jurak Go-

dec, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1.
Darka Kujundžiča, Jurčkova 84, Ljubljana
in 2. Milene Vučenovič, Jurčkova 84, Ljub-
ljana, ki ju zastopata Mirjan Kuhelj in Dragi-
ca Kuhelj, odvetnika v Ljubljani, proti toženi
stranki Dragu Krstiću, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana (sedaj neznanega prebivališča), zaradi
ugotovitve veljavnosti kupne pogodbe in iz-
stavitve zemljiškoknjižne listine, dne 7. 3.
2000 sklenilo:

Dragu Krstiću, neznanega prebivališča,
se postavlja začasna zastopnica, odvetni-
ca Lucija Šikovec-Ušaj, Prešernova 11,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi ugotovitve veljavnosti kup-
ne pogodbe in izstavitve zemljiškoknjižne
listine.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve ne sporo-
či sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2000

Kolektivni delovni spori

III Kd 266/99 K-24203
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

Resljeva 14, Ljubljana, na podlagi 69. člena
zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagateljem Sindikat zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Boris Per-
tovt iz Ljubljane in 1. udeležencem Klinični
center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana, ki ga
zastopa pooblaščenka Helena Carlevaris Ro-
žič ter 2. udeležencem Sindikat Kliničnega
centra, Zaloška 2, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Jure Snoj iz Ljubljane, zaradi plačila
sindikalne članarine.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Narok za poravnavo na podlagi 52. čle-
na zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) je razpisan za 15. 5.
2000 ob 9.30 v sobi 7.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 20. 3.
2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2000

I Kd 51/2000 K-24204
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

Resljeva 14, Ljubljana, na podlagi 49. čle-
na zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zaintere-
sirane stranke, da je uveden kolektivni de-
lovni spor med predlagateljico: Zvezo svo-
bodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4,
ki jo zastopa njen predsednik Dušan Semo-
lič in udeleženko: Republiko Slovenijo, Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, ki jo zastopa državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, zaradi ugotovitve re-
prezentativnosti Slovenske zveze sindikatov
Alternativa.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Narok za poravnavo na podlagi 52. čle-
na zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(ZDSS, Ur. l. RS, št. 19/94) je razpisan za
15. 5. 2000 ob 8.30 v sobi 7/III.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 20. 3.
2000.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 12/2000 Ob-24234
Dom upokojencev Center, Tabor-Polja-

ne, Ljubljana, Tabor 10, objavlja na podla-
gi 34. člena zakona o zavodih ter 15. in
30. člena statuta Doma, v skladu s spreje-
tim sklepom Sveta DUC, prosto delovno
mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe, v skladu z drugim odstavkom 56.
in 69. člena zakona o socialnem varstvu,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– aktivno znanje angleškega jezika.
Kandidat mora izdelati in predložiti pro-

gram dela in razvoja doma.
Direktorja imenuje svet Doma s soglas-

jem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in kratkim življenjepisom, poš-
ljejo kandidati v roku osmih dni po objavi

razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Dom
upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljub-
ljana, Tabor 10, s pripisom “Za razpisno
komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Dom upokojencev Center
Tabor-Poljane

Št. 130-1/00 Ob-24235
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, pomoč-
nikov generalnega direktorja in direktorjev
podružnic, razpisuje skladno z 32. in
34. členom  statuta  Agencije  Republike
Slovenije  za  plačilni  promet,  delovno
mesto

direktorja podružnice Ljubljana.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

ske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

Kandidate,  ki  se  bodo  prijavili,  bomo
o  izbiri  obvestili  v  30  dneh  po  objavi
razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 105-8/00 Ob-24236
Vlada Republike Slovenije razpisuje pro-

sto delovno mesto
načelnika Upravne enote Trbovlje.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, ki jih določa 4. člen zakona o delav-
cih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-2, 4/93,
70/97, 87/97 in 38/99) izpolnjevati še na-
slednja pogoja:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z

izkazanimi vodstvenimi in organizacijskimi
sposobnostmi oziroma kandidati s poznava-
njem dela v upravi.

Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Datum sklenitve delovne-
ga razmerja bo določen z aktom o imenova-
nju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter dokazili o dodatnih znanjih sprejema Ka-
drovska služba Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva 15, Ljubljana, v roku 8 dni po tej
objavi razpisa.

O izidu bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po sprejetju sklepa o izbiri.

Vlada Republike Slovenije

Št. 111-2/00-0515 Ob-24337
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
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ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Ob-24294
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nakup (najem) notranje
opreme za nadomestni objekt Psihiatrič-
ne klinike Ljubljana, ocenjena vrednost:
180,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana, Studenec 48.
4. Ocenjeni datum pricetka javnega na-

rocila blaga, če je znan: predvidoma no-
vember 2000.

5.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 1005 Ob-24362
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/189-73-00, faks 061/189-73-47.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: 10.000 ton koruze leti-
ne 2000.

Ocenjena vrednost blaga: 190,000.000
SIT,  rok  dobave:  zadnje  trimesečje  leta
2000,  vendar  najkasneje  do  15. 12.
2000.

3. Kraj dobave: skladišče Zavoda RS za
blagovne rezerve v Republiki Sloveniji.

4.
5. Morebitne druge informacije: Karmen

Verbovšek, tel. 061/189-73-11 in Lojze
Černe, tel. 061/189-73-26.

Zavod RS za blagovne rezerve

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

a) 1 prosto mesto sodnika za pre-
krške s sedežem na Ptuju.

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

šne pogoje za izvolitev za sodnika za pre-
krške iz 258.d člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prekrških in
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške,
določene v drugem odstavku 258.e člena
zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o prekrških.

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-24290
Svet vrtca Anice Černejeve Celje, razpi-

suje na podlagi 48. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
delovno mesto

ravnatelja vrtca.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje vrtca.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Nastop dela 1. 9. 2000.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova ul.
5, 3000 Celje, s pripisom “Za razpis – prija-
va za ravnatelja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 07/00 Ob-24348
Na podlagi sklepa 4. seje sveta Medna-

rodnega inštituta za turizem in na podlagi
49. in 50. člena statuta Mednarodnega
inštituta za turizem, objavljamo delovno
mesto

direktorja Mednarodnega inštituta za
turizem pri NTZ za dobo 4 let.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo poleg zakonskih še naslednje
pogoje:

– imajo visoko izobrazbo družboslovne
smeri, zaželena podiplomska specializa-
cija,

– imajo skupno najmanj 5 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih
mestih,

– imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na raziskovalnem področju,

– poznajo problematiko turizma doma in
v tujini,

– so državljani Republike Slovenije,
– aktivno obvladajo angleški jezik,
– pasivno obvladajo vsaj še en svetovni

jezik.
Kandidati morajo poslati osnovno doku-

mentacijo: vlogo, življenjepis, dokazila, re-
ference in krajši razvojni program inštituta in
svoj program svojega dela do 21. aprila
2000, na naslov: Mednarodni inštitut za tu-

rizem, Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana. Infor-
macije o inštitutu lahko interesenti najdejo v
Turističnih novicah – biltenu Nacionalnega
turističnega združenja, leto 1998/3, stran
27-28.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po izteku razpisa.

Mednarodni inštitut za turizem
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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

Ob-24242
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: ureditev ceste R2-410/1134 Mla-
ka-Kokrica.

Ocenjena vrednost del: 350,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Tržič-Kokrica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: september
2000.

5. Morebitne druge informacije: naročnik
bo druge informacije posredoval le na podla-
gi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na naslov:
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Ob-24295
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: GOI dela pri
rekonstrukciji obstoječih objektov eno-
te za geriatrično psihiatrijo Psihiatrične
klinike Ljubljana, ocenjena vrednost:
750,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Stude-
nec 48.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: pričetek v
letu 2001.

5.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-24296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, 1260 Ljubljana-Polje, faks 061/484-618.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstruk-
cija, adaptacija in dozidava Centra za
zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrič-
ne klinike Ljubljana – GOI dela, ocenjena
vrednost: 450,000.000 SIT.

3. Kraj  izvedbe  del:  Ljubljana,  Za-
loška 29.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: pričetek v
letu 2001.

5.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-24566
1. Ime, poštni naslov, številka telefaksa:

Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljub-
ljana, faks 178-59-01.
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost: Ministrstvo za kulturo s
to objavo ponavlja in opozarja na objavo na-
mere o javnem naročilu za izvedbo gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del za izgrad-
njo filmskega studia Viba film, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 41 z dne 29. 5. 1998.

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

ročila gradbenih del, če je znan: predvido-
ma konec aprila 2000.

5. Morebitne druge informacije: LIZ In-
ženiring, d.d., Janez Sitar, tel. 320-298.

Ministrstvo za kulturo

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

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 913-0007/2000/0002 Ob-24357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana, te-
lefaks 061/13-28-036.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava opreme za za-
menjavo distributivnih in kontributivnih
zvez na relaciji Ljubljana - Maribor.

Ocenjena vrednost naročila (CIF) je
177,176.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: posamezne sprejemno
oddajne lokacije na relaciji Ljubljana - Ma-
ribor.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila: 1. 7. 2000.

5. Morebitne druge informacije: zveze
bodo realizirane z digitalnimi radiorelejnimi
zvezami za prenos večjega števila slikovnih
in zvokovnih kanalov.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Popravek
Ob-24381

V javnem razpisu za nakup vrečk, naroč-
nika Klinični center, Ljubljana, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 24. 3.

2000, Ob-23860 se 3.b in 14. točka po-
pravita in pravilno glasita:

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

1. vrečke za komunalne odpadke –
2,592.000 kosov,

2. vrečke za infektivne odpadke –
70.800 kosov,

3. vrečke za umazano perilo –
420.000 kosov,

4. vrečke za prenos čistih materialov
– 264.000 kosov.

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

1. cena – 70%,
2. strokovne reference – 20%,
3. reference – 10%,
skupaj – 100%.

Klinični center Ljubljana

Popravek
Št. 872/00 Ob-24393

V javnem razpisu za dobavo “energet-
skega kabla 20 kV XHEh 91-A. 1 ×
150/25/ (75+80) mm2, 5.000 m”, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 24 z dne
17. 3. 2000, Ob-23413, se 3. točka po-
pravi in pravilno glasi:

3. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: Energetski kabel 20 kV
XHEh 91-A, 1 × 70/16 (60+75) mm2,
5.000 m.

3. (d) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-24224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani, Tržaška 25, pp. 2999, Ljublja-
na, tel. 1768211, faks 1264630.

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

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

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

1. spektralni analizator,
2. trifazni analizator moči,
3. merilna oprema za magnetna

merjenja,
4. merilna oprema za akustična

merjenja,
5. LDC projektor – 2 kosa,
6. prenosni računalnik – 2 kosa,
7. digitalni fotoaparat,
8. laserski tiskalnik,
9. laserski tiskalnik z avtomatskim

obračalnikom papirja,
10. grafoskop.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,800.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: po vrsti
opreme – navedeno v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: po
pogodbi.

5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: De-
kanat Fakultete za elektrotehniko, Tržaška
25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 2000
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: znesek 4.000 SIT
na ŽR Fakultete za elektrotehniko,
50106-603-50251.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: od 17. 4. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana
(dekanat) v zapečateni pisemski ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis” ali pripo-
ročeno po pošti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri v dekanatu Fakulte-
te za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujene opreme.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po delih posamezni
pravni osebi s 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:
kot je videti v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

ročilu: kontaktne osebe so za posamezne
dele opreme navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17.
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v

Ljubljani

Ob-24225
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, 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 Trbovlje -
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije12, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebni avtomobil (zame-
njava).

Vozilo mora imeti: bencinski motor, pro-
stornino motorja 2946 ccm, moč motorja
194 KM/143 KW ter ter vso dodatno opre-
mo specificirano v razpisni dokumentaciji.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
30 dni od podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30 dni od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije od 8. do 12. ure, Trg revolucije
12, Trbovlje.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 4. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Odde-
lek za investicije (kontaktna oseba Marjana
Žagar), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 10. uri na oddelku za inve-
sticije.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudniki so dolžni od-
kupiti in upoštevati v ponudbeni ceni na-
slednje vozilo: Renault safrane letnik 1997,
delovna prostornina motorja 2435 ccm, šte-
vilo prevoženih kilometrov (na dan cenitve
9. 2. 2000) 84137 km, po izračunani vred-
nosti 2,910.000 SIT (brez davka od prome-
ta motornih vozil, ki ga na podlagi zakona o
davkih na motorna vozila plača kupec).

Ponudbena cena mora biti oblikovana
na dan oddaje ponudbe in mora biti fiksna
za čas trajanja izvedbe naročila, s posebej
prikazanim davkom od prometa motornih
vozil, davkom na dodano vrednost, carino
in transportnim stroškom, če le ta ni vklju-
čen v osnovno ceno. Rok za plačilo ne sme
biti krajši od 30 dni.

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 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: 17. 4. 2000 po
oddaji ponudbe.

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

– ponudbena cena: 50 točk,
– rok dobave: 20 točk,
– rok plačila: 15 točk,
– fiksnost cen: 5 točk,
– ostala merila: 10 točk.

Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobite pri Pavčnik Barbari na tel.
0601/26-144 int. 292 vsak delavnik med
9. in 13. uro.

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

čilo je bil objavljen dne 25. 2. 2000 pod št.
Ob-21842, objava o izidu pa dne 24. 3.
2000.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 544 Ob-24226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (faks
062/4500-360).

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

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava kamiona prekuc-
nika z dvojno kabino, trojnimi vrati in
dvigalom, skupne mase ca. 9,5 t.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 19. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 20. 4. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  ponudbe  je  potreb-
no  predložiti  v  tajništvo  Javnega  ko-
munalnega podjetja Nigrad, d.d., Za-
grebška cesta 30, Maribor  (kontaktna
oseba  je  Marija  Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 20. 4.
2000 ob 13. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 5. 2000.

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

– reference – 40%,
– ponudbena cena – 30%,
– dobavni rok – 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, inž. (tel.
062/4500-300) na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 544 Ob-24227
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor faks
062/4500 360.

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

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava kamiona prekuc-
nika z enojno kabino in dvojnimi vrati,
skupne mase 10 t.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).



Stran 2808 / Št. 29 / 31. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 19. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 20. 4. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo Javnega komunalnega pod-
jetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 20. 4.
2000 ob 12. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 5. 2000.

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

– reference – 40%,
– ponudbena cena – 30%,
– dobavni rok – 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, inž. tel.
062/4500-300 na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 544 Ob-24228
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor faks
062/4500 360.

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

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vibracijskega va-
ljarja skupne mase ca. 8.000 kg.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 19. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 20. 4. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo Javnega komunalnega pod-
jetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 20. 4.
2000 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in do-
kazila, ki so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 5. 2000.

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

– reference – 40%,
– ponudbena cena – 30%,
– dobavni rok – 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) – 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, inž. tel.
062/4500-300 na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 544 Ob-24229
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor faks
062/4500 360.

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

3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava kamiona prekuc-
nika z dvojno kabino in tremi vrati, skup-
ne mase 10 t.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroč-
nik bo dobavo opreme oddal najugodnejše-
mu ponudniku.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Za-
grebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Do-
lenc (soba št. 127/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 19. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponud-
niki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 20. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti v tajništvo Javnega komunalnega pod-
jetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Ma-
ribor (Marija Bračko).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 20. 4.
2000 ob 10. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
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plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 5. 2000.

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

– reference – 40%,
– ponudbena cena – 30%,
– dobavni rok – 20%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-

nost kompenzacije...) – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, inž. tel.
062/4500-300 na sedežu Javnega komu-
nalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.

16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 2/00 Ob-24230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668 100, tele-
faks 0608/668 110, kontaktna oseba: To-
ne Zorko, univ. dipl. soc.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala in papirne konfekcije za dobo 12
mesecev.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi celotno naročilo ali del
zahtevanega naročila po skupinah in pod-
skupinah iz razpisne dokumentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,100.000 SIT.

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

– skupina A: pisarniški material,
– podskupina 1: obrazci po naročilu –

1,900.000 SIT,
– podskupina 2: ostali pisarniški mate-

rial – 3,200.000 SIT,
– skupina B: papirna konfekcija –

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

bave po naročilu v 12 mesecih.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, Brežice pri Mileni Gramc od
ponedeljka do petka, tel. 0608/668106.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi do-
kazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 51620-602-31177.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: javni zdravstveni zavod, Splo-
šna bolnišnica Brežice, uprava – tajništvo
zavoda, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob
11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 2%
od razpisane vrednosti. Za ponudnike, ki
ponudijo samo eno skupino, oziroma več
skupin katerih skupna vrednost je nižja od 5
mio SIT bančna garancija ni potrebna.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izhajajo iz razpisne do-
kumentacije.

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 zakoni in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 5. 2000 po
9. uri.

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 o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Zorko Tone, univ.
dipl. soc.

16., 17.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 6/2000 Ob-24231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
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: Trbovlje, Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pnevmatsko orodje za
vrtanje – udarno rotacijsko pnevmatsko
s podporno nogo in oljnim mazalcem
(4 komadi).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

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

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 mesec po podpisu pogodbe.

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

nik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije, Trg revolucije 12, Trbovlje.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 4. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 12. uri v Trbovljah na Od-
delku za investicije.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po izdobavi opre-
me v skladu s ponudbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki iz-
delajo ponudbo v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 4. 2000 po
oddaji ponudb.

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

– ponudbena cena: do 50 točk,
– rok dobave: do 20 točk,
– rok plačila: do 10 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov: do 10

točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku v času razpisa vsak
dan od 10. do 12. ure po tel. 0601/26-144
int. 268.

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

17.
Rudnik Trbovlje - Hrasatnik, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 4.4.1.2.-1471/2000 Ob-24232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/291-2921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji po dispoziciji kupca.

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

A) 37 kosov osebni računalniki s pro-
gramsko opremo,

B) 1 kos strežnik,
C) 15 kosov laserski tiskalnik A4,
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D) 1 kos barvni laserski tiskalnik A4,
E) 100 kosov licence za programsko

opremo,
F) 42 kosov naprava za nemoteno na-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je dobava po posameznih točkah v razpi-
sni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,800.000 SIT z 19% DDV.

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

A) 13,000.000 SIT,
B) 500.000 SIT,
C) 1,200.000 SIT,
D) 600.000 SIT,
E) 4,500.000 SIT,
F) 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

nij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, Ljubljana, kontaktna oseba
je Lisac Ivan, od 8. do 10. ure, vsak delov-
ni dan.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT – virman na ži-
ro račun 50100-601-14744 pri APP Ljub-
ljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 12. ure.

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

21. 4. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Steklena dvorana, Ljubljana.

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

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

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:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 4. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kako-
vost, cena, plačilni rok, garancija, dobava,
reference.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ivan Lisac, tel. 061/291-2599, vsak
delovnik od 8. do 9. ure, za tehnična vpra-
šanja pa Rihard Černigoj, tel.
061/2914-222, vsak delovnik od 8. do
9. ure.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 05117/00 Ob-24247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg

10, Maribor, tel. 062/449-200, nabava
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: vzdrževanje vozil po Po-
slovnih enotah Celje, Koper, Kranj, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Go-
rica, Novo mesto.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

120,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba je
Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor,
tel. 062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 2000 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 10. uri III. nadstropje, uprava
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
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– 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. številka 6 največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od 20,000.000 SIT (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),

– da je pooblaščen serviser ali ima po-
godbo s pooblaščenim servisom za izvaja-
nje teh del.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
na delovno uro. Oddaljenost od sedeža PE,
kompletna ponudba (vsa razpisana dela).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 21. 4. 2000.

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

Št. 7/2000 Ob-24248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Logatec, Notranj-
ska cesta 2, Logatec, faks 061/742-650.

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

3. (a) Kraj dobave: ZD Logatec, Notranj-
ska cesta 2, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinsko sanitetni in
medicinsko potrošni material po specifi-
kaciji iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

1. 6. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZD
Logatec, Notranjska cesta 2, Logatec, na
sedežu naročnika v tajništvu vsak dan od 7.
do 14. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago proti plačilu 10.000 SIT na ŽR
naročnika št. 5110-603-54336 ali na bla-
gajni ZD Logatec.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis” je potrebno oddati
v zaprti kuverti osebno ali po pošti do 8. 5.
2000 do 9. ure.

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

8. 5. 2000 ob 11. uri v prostorih ZD Lo-
gatec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: izjava banke, da bo ponudniku
izdala garancijo za dobro izvedbo posla v
višini pogodbene vrednosti če jo bo naroč-
nik ob sklenitvi pogodbe zahteval. Ponudba
mora biti veljavna do 31. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti plača
naročnik. Naročnik bo plačal dobavljeno
blago v roku določenem v pogodbi.

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

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

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

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

– cene,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– posebne pogoje, ki jih ponuja ponudnik,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju javnega razpisa.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ZD Logatec, Notranjska cesta 2,
tel. 061/742-650, kontaktna oseba je Šen
Marija.

16., 17.
ZD Logatec

Št. 3/2000 Ob-24249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 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, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: energetski in signalni
kabli za rudarstvo.

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

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

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

I. dobava do 31. 8. 2000, II. dobava do
15. 11. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 11. 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. aprila do 7.
aprila 2000 vsak delovni dan od 8. do 10.
ure. Osebni dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko energetski in signalni kabli za rudarstvo.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. maj 2000 ob 11. uri, Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, Velenje, sejna
soba direktorja II. nadstropje soba št. 221.

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

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti v skladu z razpisnimi pogoji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 2000.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri Orličnik Marjanu, tel. 063/871-465
int. 1775.

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

Št. 01-479/00 Ob-24233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana, pp
323, faks 12-53-423.

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

3. (a) Kraj dobave: Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: projektiranje, dobava in
montaža ISDN telefonske centrale ter
posodobitev ožičenja.

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

(č) Ocenjena vrednosti naročila: 20 mio
SIT.

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

prej.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venska akademija znanosti in umetnosti, No-
vi trg 3, 1000 Ljubljana, Upravna pisarna II.
nadstr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure do 12. 4. 2000 v Upravni pisarni
v II. nadstr.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT (vključen
DDV) brezgotovinsko na ŽR št.
50100-678-41661.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 21. 4.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenska akademija zna-
nosti in umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljublja-
na, pp 323, Upravna pisarna II. nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranje ponudb:
21. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi, I. nad-
str. Slovenske akademije znanosti in umet-
nosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana.

9. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavnosti
sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  za  re-
snost  ponudbe:  bančna  garancija,  ve-
ljavna do 30. 5. 2000 v vrednosti
2,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najprej v
60 dneh od dneva računa, izstavljenega na
osnovi izvršenih del.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 30. 5. 2000.

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

– cena vplivnost – 50%,
– reference vplivnost – 20%,
– kvaliteta vplivnost – 10 %,
– servis in vzdrževanje vplivnost – 10%,
– garancija vplivnost – 5%,
– dobavni rok vplivnost – 5%.
Izločitveni elementi:
– nepopolna ponudba,
– vsebinsko neustrezna dokumentacija

o usposobljenosti,
– nepravilno opremljena ovojnica s po-

nudbo,
– poškodovana ovojnica pri predložitvi

ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Juso Islamovič, tel. 061/12-56-068
int. 202.

16., 17.
Slovenska akademija znanosti

in umetnosti

Ob-24264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, tel. 17-60-337, faks 125-92-44.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

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

– 66 popolnoma enakih računalni-
kov, od katerih vsak vsebuje – minimalno:

· ohišje: Midi tower ATX,
· osnovna plošča: Supermicro PIIISED

ali druga enakovredna z vsaj 6 PCI slotov,
· procesor: Intel PIII – 500MHz,
· spomin: 128MB 100 DIMM SDRAM,
· trdi disk: 6GB IDE,
· floppy disk: 3.5“ 1.44MB,
· 6 krat 100BT mrežne kartice;
– dodatna omrežna in druga oprema:
· 300 m mehkega kabla CAT-5,
· 500 konektorjev za UTP mehek kabel,
· 2 krat računalnik (PIII-600, 3D grafični

akcelerator, 256MB, 20GB, DVD-ROM,
zvočna kartica, 19“ zaslon),
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· 1 krat računalnik (Athlon,grafika(NVIDIA
ali 3DFX), 512MB, 20GB, DVD-ROM, zvoč-
na kartica, velik LCD zaslon),

· 1 krat prenosni računalnik,
· 2 krat 100BT/8ports HUB,
· 1 krat 24 port 100BT switch.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: pogod-
ba o dobavi bo sklenjena z enim samim
ponudnikom za celotno dobavo.

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

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

dogovoru, vendar čim prej. Podpis pogod-
be z izbranim naročnikom je predviden ta-
koj po pravnomočnosti sklepa o izbiri, ven-
dar si naročnik pridržuje pravico datum na-
ročila prilagoditi času odobrene subvencije
za razpisano opremo.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana, Sek-
tor za splošne in pravne zadeve, mag. Ja-
nez Toplišek. Razpisno dokumentacijo poš-
ljemo tudi po e-pošti (zahtevajte na naslov:
janez.toplisek@ki.si).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9 dni po objavi raz-
pisa.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. ure 11. dne po
datumu objave razpisa. Dan in ura veljata ne
glede na način pošiljanja ali dostave, torej
tudi za ponudbe, poslane po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ljubljana, Hajdrihova 19, tajništvo. Odpira-
nje bo eno uro po izteku roka za predložitev
ponudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: zavarovanje resnosti ponudbe –
priloženo v ponudbi: bianco akceptni nalog
s ponudnikovo izjavo o dovolitvi vnovčenja
do višine 1,000.000 SIT – kot je določeno
v razpisni dokumentaciji.

Zavarovanje za odpravo napak v garan-
cijskem roku: izbrani dobavitelj bo moral do
primopredaje celotne dobave naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku. Brez predložene ga-
rancije se bo štelo, da primopredaja ni
opravljena. Bančna garancija mora trajati en
dan dlje kot pogodbeni garancijski rok. Ga-
rancijski znesek se mora glasiti na 10% ce-
lotne pogodbene vrednosti dobave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo najmanj 30 dni
po pisnem prevzemu, ki bo skladen s po-
godbo. Predplačila niso možna. Plačilo je
možno le po zapisniško ugotovljenem prev-
zemu dobavljene opreme.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročilo bo v ce-
loti oddano enemu samemu ponudniku.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnost, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti overjeno
kopijo o registrirani dejavnosti (staro do 6
mesecev). Izbrani ponudnik bo moral pred
podpisom pogodbe dostaviti potrdilo, da ni
pod prisilno upravo, v stečaju ali v likvidaciji.
Ostale priloge k ponudbi so določene v raz-
pisni dokumentaciji.

Ponudnik mora v roku za izbiro na svoje
stroške omogočiti ogled delujoče razpisane
konfiguracije opreme, z možnostjo, da na-
ročnik z vzorci ali kako drugače preveri de-
jansko zmogljivost opreme.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do začetka odpiranja po-
nudb. Ponudbe morajo veljati vsaj 30 dni.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena in placilni pogoji. Ob pri-
merljivo enaki ceni bo imela prednost zmog-
ljivejša in kakovostnejša oprema. Ponujeni
garancijski pogoji. Razpoložljivost servisnih
storitev med garancijskim rokom in po njem.
Razpoložljivost rezervnih delov po izteku ga-
rancijskega roka. Reference za podobno ali
enako dobavljeno/postavljeno opremo v
Sloveniji ali v tujini (v letih 1998–2000).

Naročnik bo poleg izbranega dobavitelja
po lastni presoji in skladno z razpisnimi po-
goji določil še do dva ponudnika, ki bosta
po vrstnem redu vstopila na mesto izbrane-
ga dobavitelja, če le-ta po opravljeni izbiri
oziroma po podpisu pogodbe ne bo izpolnil
razpisnih oziroma pogodbenih pogojev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
cilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z imenom in naslovom ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba Vrana-4“
ter številko objave v Uradnem listu RS.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 151-05/00-1 Ob-24268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših, Gubčeva 8a, Loga-
tec, tel. 061/741-270, faks 061/742-930.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših, Gub-
čeva 8a, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža no-
tranje opreme in pripomočkov ter doba-
va drobnega inventarja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

110,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: julij

2000.
5. Predvideni datum zaključka: 15. 7.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba Darja Mlinar, tel. 741-270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu v višini 15.000

SIT na Občino Logatec, ŽR štev.
50110-630-810342, namen nakazila –
“Pristojbina za javni razpis – Dom starejših -
oprema“.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška ce-
sta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mli-
nar).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila:
“Javni razpis – Dom starejših - oprema“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10 % od ocenjene vrednosti del.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 60 dni od dneva dobave.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 9. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisanimi pogoji.

15. 16., 17.
Dom starejših Logatec

Ob-24274
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, tel. 063/484-822, faks
063/483-910, e-mail: ivan.pfeifer@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trg Celjskih knezov
9, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža pisarniške opreme za 13 pi-
sarn.

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

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

4. Datum dobave: 30 dni po podpisu
pogodbe.

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

zahteva dokumentacijo za ugotavljanje spo-
sobnosti: Mestna občina Celje,Oddelek za
pravna in premoženjska vprašanja,Trg Celj-
skih knezov 9, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 med
8. in 10. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, virman ali
splošna položnica, na ŽR MOC, št.
50700-630-10105.
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7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 18. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

8. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2000 ob 14. uri, v spodnji stranski
dvorani Trg Celjskih knezov 9, Celje.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti komisiji, ki bo vodila odpiranje, poobla-
stila za zastopanje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:

avansa ni, račun je plačljiv v roku 30 dni po
izdobavi in montaži opreme.

11. Zahtevana pravna oblika: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnikov storitev,finančno- poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju storitev.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: rok veljavnosti
ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, reference, ga-
rancija in dodatne ugodnosti. Način upora-
be kriterijev je pojasnjen v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Mestna občina Celje

Št. 20/001 Ob-24276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljša-
no splošno-bolnišnično nego Sežana, Can-
karjeva ul. 4, 6210 Sežana, tel., faks
067/31-302.

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

3. (a) Kraj dobave: fco, skladišče ku-
pec-naročnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: skupina blaga 01. živila,
oziroma podskupine:

– 01.01. Splošno prehrambeno blago,
– 01.02. Sadje in zelenjava,
– 01.03. Meso in mesni izdelki,
– 01.04. Mleko in mlečni izdelki,
– 01.05. Kruh in pecivo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi vso razpisano blago iz
skupin blaga ali pa najmanj eno podskupino
blaga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,200.000 SIT.

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

Podskupina:
– 01.01. Splošno prehrambeno blago:

4,200.000 SIT,
– 01.02. Sadje in zelenjava: 4,300.000

SIT,
– 01.03. Meso in mesni izdelki:

7,500.000 SIT,

– 01.04. Mleko in mlečni izdelki:
2,700.000 SIT,

– 01.05. Kruh in pecivo: 1,500.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predviden začetek dobave je: 1. 7. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ra-
čunovodska služba – blagajna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 8. 5. 2000 do
9. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj”, s številko javnega razpisa iz Uradne-
ga lista RS, z navedbo skupine in podsku-
pine predmeta naročila ter z navedbo na-
slova pošiljatelja oziroma ponudnika na
hrbtni strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
9. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Can-
karjeva 4.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponujenega blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so dolo-
čeni v kupoprodajni pogodbi – razpisna do-
kumentacija.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in na-
ročnikom uredi s 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:
vse sposobnosti in kriteriji, ki jih mora po-
nudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni
dokumentaciji – navodila ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 23. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ob najnižji končni
nabavni ceni artiklov (A), plačilnih pogojih
(B), dobavnem roku (C), izkazali najboljše
reference (E) in ponudili druge ugodnosti –
popusti, rabati, superrabati (D), upošteva-
joč kvaliteto blaga.

Merila za dodelitev naročila so sestavni
del navodil za izdelavo ponudbe oziroma
razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije o jav-
nem naročilu dobite na tel., faks
067/31-302.

16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano

splošno-bolnišnično nego Sežana

Št. 20/002 Ob-24277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljša-
no splošno-bolnišnično nego Sežana, Can-
karjeva ul. 4, 6210 Sežana, tel., faks
067/31-302.

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

3. (a) Kraj dobave: fco, skladišče ku-
pec-naročnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: skupina blaga 02. Teh-
nično blago, podskupina: 02.01. Gorivo
– kurilno olje EL.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevane-
ga blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik mora ponuditi celotno količino
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

Podskupina:
02.01. Kurilno olje EL: 14,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

predviden začetek dobave je: 1. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ra-
čunovodska služba – blagajna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 8. 5. 2000 do
9. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne od-
piraj”, s številko javnega razpisa iz Uradne-
ga lista RS, z navedbo skupine in podsku-
pine predmeta naročila ter z navedbo na-
slova pošiljatelja oziroma ponudnika na
hrbtni strani.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2000 ob
13. uri v prostorih Bolnišnice Sežana, Can-
karjeva 4.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti garan-
cijo banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponujenega blaga.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji so dolo-
čeni v kupoprodajni pogodbi – razpisna do-
kumentacija.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
dobave blaga se med ponudnikom in na-
ročnikom uredi s 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:
vse sposobnosti in kriteriji, ki jih mora po-
nudnik izpolnjevati, so navedeni v razpisni
dokumentaciji – navodila ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

13. Datum,  do  katerega  ponudniki  ne
morejo  umakniti  ponudbe:  do  23. 6.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ob najnižji končni
nabavni ceni artiklov (A), plačilnih pogojih
(B), dobavnem roku (C), izkazali najboljše
reference (E) in ponudili druge ugodnosti –
popusti, rabati, superrabati (D), upošteva-
joč kvaliteto blaga.

Merila za dodelitev naročila so sestavni
del navodil za izdelavo ponudbe oziroma
razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne dodatne informacije o jav-
nem naročilu dobite na tel., faks
067/31-302.

16., 17.
Bolnišnica za zdravljenje

in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano

splošno-bolnišnično nego Sežana

Ob-24278
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kri-
va pot 38.

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

1. 36 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 280 cm,

2. 60 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 360 cm,

3. 40 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 380 cm,

4. 67 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 400 cm,

5. 15 kosov lepljeni izolirni stik
S 49, l = 420 cm,

6. 15 kosov lepljeni izolirni stik
UIC 60, l = 360 cm,

7. 15 kosov lepljeni izolirni stik
UIC 60, l = 400 cm.

Opomba: možna je tudi alternativna po-
nudba za blago od 1. do 7. točke v obliki
lepljenih izolirnih stikov enotne dolžine 4 m
(po naslednji specifikaciji):

203 kosov lepljenih izolirnih stikov S 49,
l = 400 cm,

15 kosov lepljenih izolirnih stikov S
49, l = 420 cm,

30 kosov lepljenih izolirnih stikov UIC
60, l = 400 cm;

8. 75 kosov stik lepljeni tip M,
S 49,

9. 976 kosov varilna porcija za tir-
nice sistema S 49, 680 N/mm2, kom-
plet,

10. 3420 kosov varilna porcija za
tirnice sistema S 49, 880 N/mm2, kom-
plet,

11. 38 kosov varilna porcija za tir-
nice sistema UIC 60, 880 N/mm2, kom-
plet,

12. 24 kosov varilna porcija za tir-
nice sistema S 49, 880 N/mm2, široki
var, komplet.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
63,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se oddaja v celoti.

4. Datum dobave, če je predvideno:
25% junij, 25% julij, 25% avgust, 25% sep-
tember 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 21,
Melita Hočevar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744 pri NLB
Ljubljana (domači ponudnik), 200 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

5. 5. 2000 ob 11. uri v službi za Materialno
poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg OF
6/1.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% razpi-
sane vrednosti, z veljavnostjo do 5. 8. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec s podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

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

Merila v razpisni dokumentaciji, in sicer:
1. nižja ponujena cena blaga vključ-

no s stroški v državi kupca – 60%,
2. več potrjenih referenc pri prejš-

njih dobavah za razpisani material – 15%,
3. kakovost – 25%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Leon Kostiov, tel.
061/29-14-490, komercialna vprašanja
Melita Hočevar, tel. 061/29-12-230.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 096-11/00 Ob-24287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Maribor, Svetoza-
revska 9.

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

(a) 3. Kraj dobave: Maribor, Svetozarev-
ska 9 (fco razloženo v skladišče).

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

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

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

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

sukcesivno do zaključka delovanja naročni-
ka (predvidoma do konca leta 2001).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Maribor, Svetozarevska 9,
pri Zdenku Krepflu ali Oddelku za splošne
naloge.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 4. 2000 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati) 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
51800-609-1200.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Maribor,
Svetozarevska 9 (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2000 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Ma-
ribor, Svetozarevska 9, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 5 % orientacijske
vrednosti naročila z veljavnostjo najmanj do
30. 5. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
do 15. v mesecu za dobave v preteklem
mesecu.

11.
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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:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 30. 5. 2000).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, reference in cena (kot v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka pri Zdenku Krepflu, tel. 062/221-242.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-24293
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Psihiatrična klinika Ljubljana,
Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, tel.
061/485-451, faks 061/484-618.

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

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

trebno dobaviti:
Sklop 1: kombinirano vozilo in
Sklop 2: terensko vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
no se je potegovati samo za posamezen
sklop.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
Sklop 1: 5,000.000 SIT,
Sklop 2: 2,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, tajništvo direktorice
za splošne zadeve, Gombač Branka.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico na naslov Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje, tajništvo direktorice za splo-
šne zadeve, Gombač Branka.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2000 ob 12. uri, v prostorih uprave
PK Ljubljana, soba vodje plana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe za sklop 1: 250.000 SIT,
za sklop 2: 100.000 SIT.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se
lahko pravne osebe, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo
vsa predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

1. cena:
– izločilni kriterij: cena ni podana,
– kriterij za izbiro – ponudnik ponuja

najnižjo ceno,
2. zagotovljenost tehničnih pogojev:

– izločilni kriterij: ne izpolnjuje tehničnih
zahtev naročnika.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 8001/86-2000 Ob-24301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Slovenija, telefon 061/17-21-200, faks
061/312-182.

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

3. (a) Kraj dobave: sedeži območnih
enot in izpostav naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niškega materiala.

Pisarniški material je razdeljen v tri sku-
pine:

– skupina 1: pisarniški material razno,
– skupina 2: fotokopirni papir A4 in A3

80 g,
– skupina 3: papir, ovojnice z dodatnim

tiskom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko potegujejo za dobavo pisar-
niškega materiala ločeno po skupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost naročila je 94,000.000 SIT.

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

– skupina 1: 70,000.000 SIT,
– skupina 2: 6,000.000 SIT,
– skupina 3: 18,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po

podpisu pogodbe v skladu z določili po-
godbe. Pogodbe bodo sklenjene za ob-
dobje enega leta, z možnostjo podaljšanja
za dve leti.

5. Predvideni datum zaključka dobave: v
skladu z določili pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva pi-
sno po pošti ali osebno vsak delovni dan od
11. do 13. ure na naslovu naročnika Zavod

za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva 24, 1507 Ljubljana, (Marta Gori-
čan, soba 110).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 21. 4. 2000.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti: dokazilo o pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
iz katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba,
ali je davčni zavezanec ali ne).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT je potrebno nakaza-
ti na ŽR naročnika št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
Miklošičeva 24, Ljubljana, v sobi 211, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana (vložišče, soba št. 51).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 9. uri na naslovu Miklošičeva
24, v sobi št. 009 klet.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

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:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
zahtevana v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 5. 2000 po
11. uri. Ponudba mora biti veljavna najmanj
do 8. 8. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbe za posamezno skupino se točkujejo
po naslednjih kriterijih:

– cena: 0-80 točk (vrednoti se končna
skupna vrednost ponudbe ponujene skupi-
ne pisarniškega materiala),

– plačilni pogoji: 0-10 točk (vrednoti se
dolžina ponujenega plačilnega roka),

– dobavni rok: 0-10 točk (vrednoti se
dolžina ponujenega dobavnega roka).

Za posamezno skupino bo izbran po-
nudnik, ki bo zbral največje število točk, ob
predpogoju, da ves ponujeni pisarniški ma-
terial znotraj skupine ustreza vsem zahte-
vam naročnika navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani ponudniki, ki želijo do-
datna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo, lahko naročniku pošljejo zahtevek za
pojasnilo v pisni obliki na naslov Miklošiče-
va 24, Ljubljana ali na faks št. 061/312 182
(Marta Goričan). Ponudniki bodo o izidu jav-
nega razpisa obveščeni v roku 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
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Št. 54/1-00 Ob-24328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica
23, 3330 Mozirje, tel. 063/833-408.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Mozir-
je, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava šolskega avtobusa: 19–20 se-
dežev.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
oziroma dobavitelj se lahko poteguje za do-
bavo šolskega avtobusa z 19–20 sedeži.

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

(d)
4. Datum dobave, če je potrebno: 30. 6.

2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330
Mozirje, tel. 063/833-408 (Venek Anton).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: v 15. dneh po objavi,
vsak delavnik od 7. do 8. ure po predhodni
najavi.

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

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 4. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Mozirje, Šol-
ska ulica 23, 3330 Mozirje, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000, ob 13. uri, Osnovna šola Mozir-
je, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, zbornica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in ali sklicevanje na mirodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo po dogovoru.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnikov storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo javnega razpisa.

13. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica
23, 3330 Mozirje, tel. 063/833-408 (An-
ton Venek).

Osnovna šola Mozirje

Ob-24330
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kretniški deli po priloženi
specifikaciji.

Specifikacija materiala je podana v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
be morajo biti dane za vse pozicije blaga.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 8. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 12,
Emir Kambur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, do 13. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744, pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 110 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 9. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

8. 5. 2000 ob 11. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana, steklena dvorana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 8. 8.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec s podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

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

1. konkurenčne cene – 55%,
2. kvaliteta – 15%,
3. reference – 30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Frank Mišetič, tel.
061/29-14-588, komercialna vprašanja
Emir Kambur, tel. 061/29-12213.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-24331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
Zalog, Kriva pot 38, 1000 Ljubljana.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki
ne zajemajo celotne razpisne količine
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
68,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
33% junij 2000, 33% julij 2000, 33% av-
gust 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 12,
Emir Kambur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, do 13. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744, pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 110 EUR
50100-620-133-900-7100-59383/4 pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 9. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

8. 5. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
Ljubljana, v stekleni dvorani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 8. 8.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni iz-
vajalec s podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji, in sicer:
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1. konkurenčnost cen – 55%,
2. kvaliteta – 15%,
3. reference – 30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Frank Mišetič, tel.
061/29-14-588, komercialna vprašanja
Emir Kambur, tel. 061/29-12213.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 86/00 Ob-24343
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  Ma-
ribor,  Ul.  heroja  Staneta  1,  2000  Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje extra lahko
EL v količini ca. 190.000 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma sku-
pine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

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

5. Predvideni  datum  zaključka  doba-
ve: 24 mesecev od datuma podpisa po-
godbe.

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 10. 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 14. uri, na sedežu naročni-
ka v sobi 323/III.

9.
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 dokumen-
taciji.

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,
druge ugodnosti.

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem

Št. 84 Ob-24344
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem za določanje duši-
kovega oksida v izdihanem zraku.

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

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

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

predvidoma do 30. 6. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Gol-
nik, javna naročila (Roman Potočnik).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 5. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, Ksenija Podržaj,
tel. 064/469-441.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi na upravi bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni 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:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 4. 5. 2000
od 12. ure dalje.

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

bena cena (30%), plačilni rok in način plači-
la (30%), garancijska doba (20%), referen-
ce (20%).

15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik

Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo

Št. 84 Ob-24345
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pohištvena oprema za
imunološki laboratorij.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

predvidoma do 1. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Gol-
nik, javna naročila (Roman Potočnik).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino
neposredno pred dvigom dokumentacije
na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazi-
lo o virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 4. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, Ksenija Podržaj,
tel. 064/469-441.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  javno  odpiranje  ponudb  bo  3. 5.
2000 ob 12. uri, v sejni sobi na upravi
bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204
Golnik.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni 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:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 28. 4. 2000
od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (30%), plačilni rok in način plači-
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la (30%), garancijska doba (20%), referen-
ce (20%).

15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik

Klinični oddelek za pljučne bolezni
in alergijo

Ob-24363
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Reševalna služba Koroške, 2390
Ravne na Koroškem, 0602/8706-286.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo – povi-
šana verzija:

– ustrezno zmogljiv motor,
– synchro pogon 4×4,
– medicinska oprema.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

15. 7. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
ševalna služba Koroške, tajništvo, Ob Suhi
11a, Ravne na Koroškem.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
51830-603-33033.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Reševalna služba Koroške,
tajništvo, Ob Suhi 11a, Ravne na Koroškem.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 13. uri, Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 11a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% raz-
pisane vrednosti, z veljavnostjo do 30. 7.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): dobavni
rok, nižja cena in ugodnejši plačilni pogoji.

15., 16., 17.
Reševalna služba Koroške,

Ravne na Koroškem

Št. 414-05-16/1999-2200 Ob-24367
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto.

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

3. (a) Kraj dobave: Knjižnica Mirana Jar-
ca Novo mesto, Rozmanova 26-28, 8000
Novo mesto.

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

montažo in zagonom za potrebe novo-
zgrajenega prizidka Knjižnice Mirana
Jarca v Novem mestu. Količina po razpi-
sni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko javijo le za izvedbo celotnega
naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni čas dobave: začetek

19. 6. 2000.
5. Konec dobave: 9. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova cesta 1, 8000 Novo me-
sto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri, Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba
67/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti: banč-
na garancija banke, ki ima sedež v RS, za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene ce-
ne (priložena mora biti ponudbeni dokumen-
taciji).

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot
posamezni izvajalec lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejav-
nosti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni iz-
vajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.

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 razpisno dokumentacijo.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 8. 5. 2000
od 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): krite-
riji za točkovanje: reference za izvajanje to-
vrstnih dobav – do 5% točk; ponudbena
cena – do 80% točk; plačilni pogoji – do
15% točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
27. 5. 2000.

16.
Mestna občina Novo mesto

Št. 223 Ob-24370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/315-583.

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 7, Klinika za nuklearno
medicino.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: srčna SPECT kamera z
dvema detektorjema in z računalniškim
sistemom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 65 mio
SIT.

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

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do oktobra 2000.

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.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 5. 2000 do 9. 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:
8. 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 razpisne
dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, 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.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 5. 2000 po
12. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Strokovni kriteriji 40%
2. Ponudbena cena 60%
Skupaj 100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 363-2/90-4 Ob-24376
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks 062/771-783.

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

3. (a) Kraj dobave: Knjižnica Ivana Potr-
ča Ptuj, Prešernova 35, Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj – objekt
A Malega gradu:

I. kovinska dela po naročilu,
II. ostala serijsko izdelana oprema,
III. mizarska dela po naročilu,
IV. talne obloge.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za vsako od sku-
pin od I. do IV. posebej ali za celoto.

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

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

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

30. 8. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: žiro račun 52400-630-20701,
v višini 15.000 SIT, s pripisom “oprema za
knjižnico”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ptuj, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% velja, dokler ne bo iz-
bran ponudnik.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pisno obvesti-
lo in podpis pogodbe.

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
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudbe.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Knjižnica Ivana Potrča, Lidija Maj-
nik, tel. 062/779-402 in Miran Lasič, tel.
061/131-93-43, med 8. in 15. uro, v zve-
zi z opremo, Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, tel. 062/772-731, v zvezi z razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Mestna občina Ptuj

Ob-24375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3.a) Kraj dobave: Ljubljana, Trg Franco-
ske revolucije 1-2.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dokup ozvočenja za Festival
Ljubljana.

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

sklop A: mešalne mize,
sklop B: aparature za obdelavo zvoka,
sklop C: mikrofoni,
sklop D: kabli,
sklop E: aktivna distribucija.
č) Ocenjena vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
sklop A: 7,000.000 SIT,
sklop B: 1,800.000 SIT,
sklop C: 3,000.000 SIT,
sklop D: 500.000 SIT,
sklop E: 700.000 SIT.
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Ludnrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št:
50100-630-810108, sklic na št.
121-22100.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 4. 2000 do 8.45.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II., Alenka Mihelčič – osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 9. uri, Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, Ljubljana, soba 143/I.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumen-
taciji.

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: v
razpisni dokumnetaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 4. 2000, do
9. ure.

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

– ena 60%,
– kvaliteta 40%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v razpisni dokumnetaciji.
16., 17.

Mestna občina Ljubljana

Ob-24377
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljublja-
na.

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

1. najsodobnejši osebni računalnik –
2 kosa,

2. MS SQL strežnik za Windows NT
(25 licenc) – 1 kos,

3. laserski tiskalnik – 2 kosa,
4. matrični tiskalnik – 2 kosa,
5. monitor 15″LCD – 20 kosov,
6. monitor 18″ LCD – 1 kos,
7. usmerjevalnik ISDN – 1 kos,
8. nadgradnja DRAM DIMM 128MB

– 11 kosov,
9. nadgradnja CPU PIII-550 Mhz –

11 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katerega dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati samo za na-
ročilo dela blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,300.000 SIT (ocenjena vrednost vsebu-
je vse davke in morebitne druge dajatve).

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

prej, opredeli ponudnik.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

ne več kot 30 dni od sklenitve pogodbe.
6. (a) Popolni naslov službe, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana, kontaktna oseba: Mi-
lojka Blagus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 7. 4.
2000 med 9. in 12. uro. Ponudniki, ki želijo
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dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti dokazilo o plačilu zneska iz 6. c)
točke tega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), virmansko nakazilo na žiro račun na-
ročnika št. 5100-627-7407, s sklicem na
št. 00 7621.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 4. 2000 do 10.
ure, na sedež Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2000 ob
12. uri, v sejni sobi Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja dolo-
čen z ponudbo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudniki
lahko sodelujejo pravne osebe, ki so regi-
strirane za dejavnost, ki je predmet razpisa
in imajo za opravljanje dejavnosti vsa po-
trebna dovoljenja.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

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

– cena 60%,
– kvaliteta računalniške opreme 20%,
– rok dobave 5%,
– odkup starih monitorjev 10%,
– druge ponujene ugodnosti 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Bojan Cestnik, telefon 061/1710-500,
telefaks 061/1710-503.

16., 17.
Stanovanjski sklad RS

Ob-24378
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tu-
ga Vidmarja 1, 4000 Kranj, telefaks
064/213-677.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Ma-
tije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in kolicina blaga, ki ga je po-
trebno dobavit: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov za šolsko kuhinjo po naslednjih sku-
pinah:

1. meso, mesni izdelki in ribe,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovski izdelki in slaščičar-

ski izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za vsa živila, za
posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 14,952.565 SIT.

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

1. meso, mesni izdelki in ribe: skupaj
4,295.349 SIT,

2. mleko in mlecni izdelki: skupaj
1,799.326 SIT,

3. kruh, pekovski izdelki in slaščičar-
ski izdelki: skupaj 3,461.523 SIT,

4. sadje in zelenjava: skupaj
2,266.388 SIT,

5. ostalo prehrambeno blago: skupaj
3,129.979 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga v letu 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmar-
ja 1, 4000 Kranj, v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. aprila 2000 do
11. aprila 2000, vsak delovni dan od 8. do
14. ure. Dvig po predložitvi potrdila o plači-
lu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in nacin placila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Osnovni šoli Matije Čopa v Kra-
nju, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj, v tajniš-
tvu, proti plačilu 15.000 SIT na žiro račun
ALTUS consulting, d.o.o. Ljubljana, št.
50100-601-287741, sklic na št. 10-64-00
po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov naročnika
do 12. aprila 2000 do 11. ure, v tajništvo
šole.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečate-
ni ovojnici, katera mora biti na naslovni stra-
ni opremljena z naslovom naročnika: Os-
novna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmar-
ja 1, 4000 Kranj.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine živil ali po-
sameznega živila.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. aprila 2000
ob 13. uri, v prostorih Osnovne šole Matije
Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj,
v dvorani. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do  sodelovali  pri  javnem  odpiranju  po-
nudb,  se  morajo  izkazati  s  pisnim  poob-
lastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in placila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, financno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in teh-
nične pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so sposobni izvesti naročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 27. maja 2000.

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

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 3 točke,
– kompletnost ponudbe 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

cilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega, glede na razpoložljiva finančna sred-
stva in dejanske potrebe. Informacije se da-
jejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola Matije Čopa, Kranj

Št. 2-3-4/00 Ob-24408
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljub-
ljana, faks 061/123-10-88.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Jamnikar-
jeva 101.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prenosni merilec fotosin-
teze.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: dobava po delih ni možna.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bio-
tehniška fakulteta, tajništvo Oddelka za
agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun št. 50100-603-40274, sklic na št.:
34009400000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je treba predloži-
ti ponudbe: Biotehiška fakulteta, tajništvo
Oddelka za agronomijo, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 9. uri, Biotehniška fakulte-
ta, sejna soba Oddelka za agronomijo, Jam-
nikarjeva 101, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 5. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril):

– skladnost ponudbe z razpisnimi zahte-
vami: 50%,

– kvaliteta opreme: 20%,
– cena: 20%,
– plačilni pogoji: 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17.

Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo

Št. 403-1/00 Ob-24409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
faks 178-56-82.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave:
– Župančičeva 3,
– Beethovnova 11,
– Tivolska 50,
– Cankarjeva 18,
– Slovenska 54 in
– Trg republike 3.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-

ti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
se lahko poteguje le za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

cesivna dobava v roku šest mesecev od
datuma podpisa pogodbe.

5. Predviden datum zaključka dobave:
šest mesecev od datuma podpisa pogodbe
oziroma do izpolnitve pogodbenih obvezno-
sti v vrednostnem obsegu.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance, Žu-
pančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 123/V,
Mija Palčič ali Mira Kotnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 7. 4. 2000, in
sicer vsak dan od 9. do 16. ure. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
osebno ob predložitvi pooblastila podjetja

za dvig dokumentacije oziroma lahko pisno
zahtevajo, da se jim razpisno dokumentaci-
jo pošlje po pošti.

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

predložiti ponudbe: ponudba je potrebno
predložiti najkasneje do srede, 12. 4. 2000
do 13.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Finančna služba, soba 123/V.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2000 ob
14. uri, na naslovu. Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Beethovnova 11,
1502 Ljubljana v sejni sobi v I. nadstropju.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj financira-
nja in plačila je nad 30 dni od uradnega
prejema fakture.

11., 12.
13. Datum, do katerega smejo ponudni-

ki umakniti ponudbe: po roku, določenem
za oddajo ponudbe, ponudniki ne smejo
umakniti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost blaga, kakovost storitve, konkurenč-
nost cen, plačilni roki in dobavni roki.

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

čilo je bil objavljen dne 18. 2. 2000 pod št.
Ob-21703.

Ministrstvo za finance

Št. 04/2000 Ob-24453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

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

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

trebno dobaviti:
I. osebno vozilo za potrebe patronaž-

ne službe ZD Kranj:
– bencinski motor od 1.200 ccm do

1.400 ccm,
– zračna blazina za voznika,
– 3 vrata;
II. osebno vozilo za potrebe patronaž-

ne službe ZD Jesenice:
– bencinski motor od 1.200 ccm do

1.300 ccm,
– zračna blazina za voznika,
– 3 vrata;
III. osebno vozilo za potrebe patro-

nažne službe ZD Bled:
– bencinski motor ca. 1.000 ccm,
– 3 vrata;
IV. osebno vozilo za potrebe uprave

zavoda OZG:
– bencinski  motor  od  1.900  do

2.000 ccm,
– ABS,
– zračna blazina za voznika in sopotnika,
– 5 vrat;
Nakup po sistemu staro za novo.
V. tovorno vozilo (kombinirano vozi-

lo) za potrebe tehnične službe ZD Kranj:

– bencinski ali dizelski motor od 1.900
do 2.000 ccm,

– 2 sedeža,
– stranska drsna vrata.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti vsaj enega od razpi-
sanih avtomobilov.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

I. 1,700.000 SIT,
II. 1,650.000 SIT,
III. 1,650.000 SIT,
IV. 2,950.000 SIT,
V. 3,050.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ju-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, 4000 Kranj, Milana Vinter-Šambar,
tel. 064/282-518, faks 064/226-718.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 4. 2000,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV), z vir-
manom ali s položnico na ŽR št.
51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj, v prostorih
knjižnice, II. nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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 – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 5. 2000 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 21. 4. 2000
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po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba:
Milana Vinter-Šambar.

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

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 110-1/00 Ob-24473
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. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina – Klanec od
km 6,7 do km 7,5; nabava vozil in opre-
me za AC bazo Kozina – I. etapa.

1. Lahko tovorno vozilo dovoljene skup-
ne mase 3,5 t; dolga kabina - preglednik.

Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 5,000.000

SIT/kom.
2. Kombinirano vozilo moči ca. 80 kW.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 5,000.000

SIT/kom.
3. Kombinirano vozilo moči ca. 50 kW.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
4. Vozilo za pometanje cest in odse-

savanja.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 30,000.000

SIT/kom.
5. Nakladalec za sol - rovokopač.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT/kom.
6. Stroj za barvanje talnih obeležb – s

prikolico za prevoz.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 23,000.000

SIT/kom.
7. Prikolica za prevoz prometne sig-

nalizacije.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 6,000.000

SIT/kom.
8. UKV postaje - mobilne.
Količina: 7 kom.
Orientacijska vrednost: 200.000

SIT/kom.
9. UKV postaje - ročne.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 200.000

SIT/kom.
10. Elektroagregat - mobilni.
Količina: 1 kpl.
Orientacijska vrednost: 2,500.000

SIT.
11. Elektroagregat - prenosni.
Količina: 1 kpl.
Orientacijska vrednost: 700.000 SIT.
12. Črpalka za črpanje mulja.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 1,000.000

SIT.
13. C - zapora.
Količina: 1 kpl.

Orientacijska vrednost: 6,000.000
SIT/kpl.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za vsako razpi-
sano postavko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 2 meseca po podpisu pogodbe.

5.
6. (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 19 a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 4. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 5. 2000 do 9.30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Kozina – Klanec od km 6,7 do km
7,5; nabava vozil in opreme za AC bazo
Kozina – I. etapa.“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,850.000 SIT,
oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja
vseh razpisanih postavk, 3% od orientacij-
ske vrednosti za vsako posamezno postav-
ko in veljavnostjo 91 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, tel. 17-88-331, faks. 17-88-332.

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

čilo je bil objavljen dne 19. 11. 1999 pod
št. Ob-15298, objava o izidu pa dne 24. 3.
2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-24474
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, Einspielre-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. (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 mehanizaci-
je za AC bazo Kozina – II. etapa.

1. Tovorno vozilo moči ca. 280kW,
pogon 4 × 4, 3 - stopenjski hidravlični si-
stem.

Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 19,000.000

SIT/kom.
2. Tovorno vozilo moči ca. 180kW,

pogon 4x4, 2 - stopenjski hidravlični sistem.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 16,000.000

SIT/kom.
3. Univerzalno delovno vozilo moči

ca. 140kW.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 24,000.000

SIT/kom.
4. Snežni plug - čelni, dolžine ca. 5m

- preklopni.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 4,000.000

SIT/kom.
5. Snežni plug - čelni, dolžine ca. 4m.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
6. Posipalec 6m3 - za montažo na ša-

sijo tovornega vozila.
Količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 5,500.000

SIT/kom.
7. Posipalec 3m3 - za montažo na uni-

verzalno delovno vozilo.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 4,500.000

SIT/kom.
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8. Stranski odmetalec.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 5,000.000

SIT/kom.
9. Kosilnica za brežine.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 8,000.000

SIT/kom.
10. Kosilnica za bankine.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 3,000.000

SIT/kom.
11. Krtača za pranje odbojnih ograj -

kovinskih.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 3,500.000

SIT/kom.
12. Čelna rotacijska krtača za pome-

tanje ceste.
Količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 4. 5. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 5. 2000 do 10,30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Kozina – Klanec od km 7,5 do km
11,5; nabava mehanizacije za AC bazo Ko-
zina – II. etapa“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 2000
ob 11. uri na naslovu: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,750.000 SIT,
oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja
vseh razpisanih postavk, 3% od orientacij-

ske vrednosti za vsako posamezno postav-
ko in veljavnostjo 91 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a tel.
17-88-331, faks. 17-88-332.

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

čilo je bil objavljen dne 19. 11. 1999 pod
št. Ob-15297, objava o izidu pa dne 24. 3.
2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 40/2000 Ob-24487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, 063/869-039.

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

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

trebno dobaviti: visokozmogljiv ultrazvoč-
ni aparat za potrebe dispanzerja za žen-
ske, 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne ali delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do 10
mio SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1,
uprava, kontaktna oseba Vukelić Ružica, tel.
063/8995-422.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
5800-603-39042.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudnikove ponudbene
vrednosti, ki mora biti veljavna 60 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 60
dni od dneva prevzema aparata, ali po po-
gojih, navedenih v razpisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.

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

– reference ponudnika 40%,
– tehnična ocena ponudbe 30%,
– ponudbena cena kompleta 25%,
– plačilni pogoji 5%.
15., 16., 17.

Zdravstveni dom Velenje

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 41405/00022/2000 0400 01 Ob-24250
1. Naročnik in financer, poštni naslov,

številka telefaksa: Mestna občina Maribor,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica he-
roja Staneta 1, Maribor, št. telefaksa je
062/2201-293, sofinancer. Republika Slo-
venija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
Ljubljana, telefaks 061/178-5901.

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 oken in fasade objekta Muzej narod-
ne osvoboditve Maribor, Ulica heroja
Tomšiča 5, Maribor.

Orientacijska vrednost del je
33,190.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja je previdena v
enem sklopu.

(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: predviden rok
začetka del je 15. 5. 2000 predviden rok
dokončanja pa 30. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor, soba 340, kontaktna oseba je Jolan-
da Bizjak, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in državnih praznikih).

(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 na ŽR št. 51800-630-25505 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis Mu-
zej narodne osvoboditve.”

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 3. 5. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Mari-
bor, Oddelek za družbene dejavnosti, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba
340/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 13. uri, Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1. kletna sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva prejete situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so natančno opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 3. 5. 2000
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnem popisu del.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 5/2000 Ob-24251
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Kraj izvedbe del: Trbovlje, RTH,
d.o.o., – obrat Trbovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja trase za prevoz z visečo diesel loko-
motivo med vhodom v jamo, remizo in
obratnimi prostori.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, čas izvedbe – 2 me-
seca po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Oddelek za
investicije od 8. do 12. ure, Trg revolucije
12, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2000.

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

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 8. 5. 2000
do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 12. uri na Oddelku za inve-
sticije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od ponudbe-
ne vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la na podlagi situacij v skladu s ponudbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: ponudniki izdelajo po-
nudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

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: 8. 5. 2000 po
oddaji ponudb.

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

– ponudbena cena: do 50 točk,
– rok izdelave: do 20 točk,
– plačilni pogoji: do 20 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik vsak dan od 10. do 14.
ure v času razpisa na tel. 0601/26-144
interno 292.

17.,
18.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 344-09-29/2000-0801-07 Ob-24252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba je Ladislav Se-
linšek, inž. grad, Slovenska 40, Maribor,
soba št. 111/I.tel. 2201-465, faks
226-551.

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: vzdrže-
vanje lokalnih cest v Mestni občini Mari-
bor. Ocenjena vrednost 60 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: leto 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Maribor,
soba 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda
in petek od 8. do 10. ure.

(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” (pri-
pisati na virman za katero razpisno doku-
mentacijo plačujete!).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. maj 2000 do 10.
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. maj 2000 ob 8. uri, Komunalna direkcija,
Slovenska 40, Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnsot ponudbe v
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višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
ga naročila. Trajanje garancije je 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o, d.d., finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik bodo navedene v razpisni doku-
mentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– cena – 40 točk,
– reference – 30 točk,
– opremljenost z mehanizacijo – 30

točk.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 05117/00 Ob-24254
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

2.
3. Kraj izvedbe del: Malečnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja objekta pošte Malečnik v predvideni
vrednosti 50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe. Zaključek 1. 9. 2000.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.

11.

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:

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

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

– 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 zaporedna številka 6 naj-
več 10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva
sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
10 dni,

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

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

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov, ki niso starej-
ši kot 30 dni oziroma notarsko overjene
fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 17. 4. 2000 ob 11. uri na
sedežu družbe Slomškov trg 10, Maribor,
Služba za gradbeništvo in arhitekturo.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 35103-01/00-3 Ob-24255
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
Preddvor, faks 064/458-10-20.

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

3. Kraj izvedbe del: Sp. Bela.
4. (a), (b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: re-
konstrukcija dela lokalne ceste LC
32060 na odseku Sp. Bela–Tatinec,
vključno z izdelavo projektov.

Ocenjena vrednost del 40,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
svojo varianto projekta in izvedbo gradbe-
nih del.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je

20. maj 2000, dokončanje del 30 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo z goto-
vino v sprejemni pisarni Občine Preddvor
ali z nakazilom na tekoči račun št.
51500-630-50197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 4. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, Preddvor.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih ovojnicah. Na ovitku mora biti na-
slov naročnika z vidno oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis: Rekonstrukcija
dela lokalne ceste LC 32060 na odseku
Sp. Bela–Tatinec”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 4. 2000 ob 10.
uri v prostorih Občine Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna 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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
izdajo ponudbe.

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

16., 17., 18.
Občina Preddvor

Ob-24256
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Valentina Vodnika, Ada-
mičeva 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 grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: do-
bava in montaža opreme za šolsko ku-
hinjo.

Orientacijska vrednost naročila je
24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek kon-
cem maja 2000, dokončanje del koncem
avgusta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamiče-
va 16, Ljubljana, kontaktna oseba je Ana
Hrovat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 4. 2000 do
7. 4. 2000 od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR OŠ Valen-
tina Vodnika: 50104-603-52102.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 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:
18. 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 pogodbi 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: 18. 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.
Osnovna šola Valentina Vodnika

Št. 272/00 Ob-24253
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Pol-
zela, faks 063/703-32-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Podvin - Tomaž, ob-
čina Polzela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost: rekonstruk-
cija ceste Podvin – Tomaž.

Vrednost 60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pričetek del: 15. 6. 2000,
konec: predvidoma 15. 6. 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo z razpisnimi pogoji , na naslovu: Občina
Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela v tajništvu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do vključno 14. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 10.000 SIT, ponud-
niki lahko poravnajo na ŽR številka 50750-
630-10308 pri Agenciji RS za plačilni pro-
met, izpostava Žalec.

8. (a) Datum, ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevale se bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 4. 2000 do 10. ure. Ponudba mora biti
zapečatena in označena “Ne odpiraj – po-
nudba za rekonstrukcijo ceste Podvin – To-
maž“.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela, tajništvo.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti komisiji, ki bo vodila odpiranje, poobla-
stilo za zastopanje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Polzela v petek 21. 4. 2000 ob
11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija v višini 10% razpisanih del.
Veljavnost 30 dni po sklepu o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni
po mesečnih situacijah.

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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik, mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka do-
ločenega za oddajo ponudbe: v primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik unovči bančno garancijo za re-
snost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: refe-
rence, podatki o strokovnem kadru in teh-
nični opremi, ponudbena cena, plačilni po-
goji, garancija in ostale ugodnosti. Način
uporabe kriterijev je pojasnjen v razpisni do-
kumentaciji.

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

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.

V teh primerih ponudnik nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Magdi Cilenšek, Občina Polzela, tel.
063/703-32-16 v času uradni ur.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni

18.
Občina Polzela

Št. 344-04/00-1 Ob-24257
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, faks 061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Trate.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lokalne ceste Židovnik–Veharše (IV.
faza) in javnih poti v KS Trate.

Ocenjena vrednost del je 23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: ponudba mora
biti izdelana po zahtevah razpisne doku-
mentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
2000, zaključek v roku 30 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška 15, kontaktna oseba
Ivan Povalej.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago ponudnikom v navedenem ro-
ku ob dokazilu plačila 5.000 SIT na žiro
račun Občine Logatec, št.
50110-630-810342.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška 15, Logatec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačail in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena 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:
po razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru razpoložljivih sred-
stev. Ponudnik v tem primeru nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Logatec

Št. 344-01/00-2 Ob-24258
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
1370 Logatec, faks 061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Lo-
gatec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfal-
tacijo občinskih cest v občini Logatec v
letu 2000.

Ocenjena vrednost del je 29,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba mora biti iz-
delana po zahtevah razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek in
obseg del je od meseca maja v skladu s
planom priprave zemeljskih del in dokonča-
nje do konca novembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Tržaška 15, kontaktna oseba
Ivan Povalej.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago ponudnikom v nave-
denem roku ob dokazilu plačila 5.000 SIT
na žiro račun Občine Logatec, št.
50110-630-810342.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška 15, Logatec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačail in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena 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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru pripravljenih zemelj-
skih del in višine odobrenih sredstev. V teh
primerih ponudnik nima pravice uveljavljati
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Logatec

Št. 35101/14/2000 Ob-24261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Laško, Osnovna šo-
la Primoža Trubarja.

4. (a)Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: notra-
nja vzdrževalna dela in zunanja ureditev
OŠ Primoža Trubarja:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– instalacijska dela.
Ocenjena vrednost vseh del: 18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 23. 6.
2000, dokončanje 10. 8. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo, Odde-
lek za GJS, okolje in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno 10. 4.
2000, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici ali na, blagajni Občine Laško na ra-
čun št. 50710-630 10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. maja 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. maj 2000, ob 12. uri, sejna soba Občine
Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila bodo po izstavljenih situaci-
jah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena 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:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za družbene dejavnosti Jože Krašo-
vec, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
731-122 med 8. in 10. uro, do 26. 4.
2000.

Občina Laško

Št. 35205-41/98 Ob-24266
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Puconci.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja ka-
nalizacije v naselju Puconci - II. faza.
Ocenjena vrednost naročila znaša
60,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan pri kontaktni osebi
Mitji Crnkovič tel. 069/45-91-00 v prosto-
rih občinske uprave Občine Puconci, Pu-
conci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 17. 4. 2000. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na žiro
račun Občina Puconci št. 51900-630-76085
ali na blagajni Občine Puconci.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 3. 5. 2000 do 11.
ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj - ponud-
ba za kanalizacijo“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2000 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če je v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
naročilo: ponudnik, ki mu bo dodeljeno na-
ročilo, bo sklenil z naročnikom 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:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Občina Puconci

Ob-24275
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, tel. 063/484-822, faks
063/483-910, e-mail: ivan.pfeifer@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trg Celjskih Kne-
zov 9, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
vanje poslovnih prostorov, in sicer po na-
slednjih sklopih:

vrednost: 20,000.000 SIT, po posamez-
nih sklopih pa:

– sklop 1 – 10,000.000 SIT,
– sklop 2 – 5,000.000 SIT,
– sklop 3 – 5,000.000 SIT.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila: ponudniki se lahko prijavijo za iz-
vajanje posameznih sklopov del ali pa za
vse sklope skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so defini-
rane v razpisni dokumentaciji in se bodo
upoštevale.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in kon-

čanja del: pričetek del: maj 2000, rok iz-
vedbe: 1 mesec. Izvajalci posameznih sklo-
pov del se zavezujejo tako uskladiti dela, da
bodo zaključena v roku izvedbe del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje,Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje,Oddelek za pravna in premo-
ženjska vprašanja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 4. 2000 med
8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilo stroškov v višini 5.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR MOC, številka:
50700-630-10105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Odde-
lek za pravna in premoženjska vprašanja,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za vzdrževanje
poslovnih prostorov– gradbena dela“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 3. 5.
2000 ob 14. uri na naslovu: Mestna občina
Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, v
spodnji stranski dvorani.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila: avansa ni, račun je plačljiv v roku 30
dni po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnukov storitev: pogodba o
izvedbi gradbeno-obrtniških, elektro in stroj-
no instalacijskih del, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev: ponudnik mora imeti ve-
ljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: rok veljavnosti
ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, usposobljenost
ponudnika, reference in dodatne ugodno-
sti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.

16. Ostali  podatki:  morebitne  dodat-
ne  informacije  v  zvezi  s  predmetnim
javnim  naročilom  se  dobijo  pri  Ivanu
Pfeiferju, univ. dipl. inž., MOC, telefon
063/484-822.

17., 18.
Mestna občina Celje

Ob-24280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/70-91-110.

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

3. Kraj izvedbe del: Grahovo (Občina
Cerknica).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba strojnih in električnih inštalacij v Os-
novni šoli Grahovo v izgradnji.

Ocenjena vrednost strojnih inštalacij zna-
ša 63,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost električnih inštalacij
znaša 28,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo loče-
no, posebej strojne in posebej električne
inštalacije.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1.
junija in zaključek 1. decembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, tel. 061/793-313, faks
061/70-91-110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa,

vsak delovni dan od 9. do 12. uri in najka-
sneje do 7. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 30.000 SIT za strojne instalacije in
15.000 SIT za električne instalacije.

Način plačila: na ŽR št.
50105-601-11966 Liz inženiring Ljubljana.
Ob dviru razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti virman o izvršenem plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudbe je 4. 5. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, v tajništvu župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob 12. uri
v prostorih Občine Cerknica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti instrument fi-
nančnega zavarovanja za 3,000.000 SIT
(strojne inštalacije) oziroma 1,500.000 SIT
(električne inštalacije) z veljavnostjo do
30. 6. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izvajalsko pogodbo
bo naročnilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih je
navedel v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo le pred odpiranjem po-
nudb 4. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe, poseb-
ne ugodnosti (opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji).

16., 17., 18.
Občina Cerknica

Ob-24281
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lendava, Trg ljudske pravice
5, 9220 Lendava, tel. 060/789-410, faks
069/75-252.

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

3. Kraj izvedbe: območje Lendave.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba kanalizacijskega omrežja, v predvide-
ni vrednosti z DDV 100,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več za vse
skupaj: oddaja vseh del skupaj.
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c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 90 dni po podpisu
pogodbe.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala d.o.o. Lendava, Partizanska 93,
9220 Lendava, Kuprivec Borut, tel.
069/789-060 ali GSM 041-347-750, faks
069/78-160.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.
51920-601-12601.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg ljud-
ske pravice 5, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000 ob 10.30 v prostorih Občine
Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.

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 predložene ponudbe z veljavnost-
jo 90 dni od dneva odpiranje ponudb.

Ostali finančni pogoji so določeni z raz-
pisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogodba.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba se ne mo-
re umakniti do odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so določene z
razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremeni-
ti dinamiko izvedbe del glede na dotok fi-
nančnih sredstev.

17. Datum  predhodne  objave  namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ne.

18.
Komunala, d.o.o., Lendava

Št. 11/2-75/2000 Ob-24291
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Ci-

galetova 15, Ljubljana, faks
061/133-04-43.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Republike
Slovenije.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se

bodo oddajali posamično: razširitev Ela-
stičnega omrežja – 1. faza.

Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 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: ponudniki se lahko
potegujejo za naročilo v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvajalec mora
zaključiti pogodbene obveznosti v 90 dneh
po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za oddajo ponudb vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefak-
sno številko kontaktne osebe ponudnika.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 3. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 2000, v so-
bi št. 801, poslovne stavbe Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričet-
kom ob 12. uri.

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

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to je 1,450.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

13. 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 razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za oce-
njevanje ponudb se bo uporabil točkovni
sistem po naslednjih kriterijih:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno, 70 točk
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. izpolnjevanje tehničnih kriterijev
opreme:

– ponudnik, katerega oprema izpol-
njuje največ neobveznih tehničnih kriterijev
dobi 8 točk

– ostali pa glede na procentualno od-
stopanje ustrezno procentualno manj;

3. roki za dobavo opreme in izvedbo
del:

– ponudnik s 30 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi 7 točk,

– ponudnik z 20 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi 5 točk,

– ponudnik z 10 dni krajšim rokom
zaključitve del od zahtevanega dobi 3
točke;

4. reference:
4a. reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami

dobi 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 2 točki,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 1 točko;
4b. reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi 2

točki,
– tretji proizvajalec po vrsti dobi 1

točko;
5. vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
5.a. garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 me-

sečno garancijsko dobo dobi 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno ga-

rancijsko dobo ali več dobi 3 točke;
5.b. zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami re-

zervne opreme dobi 2 točki (vsaj 1% od
vsake vrste ponujene opreme oziroma mini-
malno 1 kos);

6. ISO certifikati:
– ISO certifikat ponudnika 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca multiplek-

sne opreme 2 točki.
Merila so navedena po pomembnosti od

najpomembnejšega k manj pomembnemu.
Najugodnejša ponudba dobi največ točk.
16., 17., 18.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 344-04/00 Ob-24292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, 2327 Rače, 062/608-693.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Morje, Občina Ra-
če-Fram.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev lokalne ceste Morje – terase – nada-
ljevanje.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je mesec maj 2000, dokončanja
mesec junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram – tajništvo, Grajski trg 14,
2327 Rače.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 3. 4. 2000 do
21. 4. 2000 med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Rače-Fram, št. 51800-630-25547 s pripi-
som za “ureditev LC Morje – terase – nada-
ljevanje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 24. 4. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za ureditev lokalne ceste Morje – terase –
nadaljevanje”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 24. aprila 2000
ob 15. uri na sedežu Občine Rače-Fram v
sejni sobi.

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 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do izbire ponudnika.

V primeru neupravičene (zavrnitve) pri-
tožbe pritožnika, naročnik vnovči akceptni
nalog pritožnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja je z roki določen v pogod-
bi kot obvezni sestavni del razpisne doku-
mentacije, 60 dni od izstavitve situacije.

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 po 24. aprilu 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference in druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če, kontaktna oseba Božo Štauber, tel.
062/608-692, telefaks 062/608-693, na-
ročnik si pridržuje pravico določiti manjši
obseg del od razpisanega ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlo-
gov. Ponudniki nimajo pravice do odškodni-
ne iz tega naslova.

17., 18.
Občina Rače-Fram

Ob-24300
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Turistica – Visoka šola za turizem
Portorož, Obala 29, 6320 Portorož, faks
066/21-77-020.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): razpis za izbiro najugod-
nejšega ponudnika za gradbeno-obrtniška
dela za izgradnjo Turistice – Visoke šole za
turizem Portorož.

3. Kraj izvedbe del: dela se izvajajo na
lokalciji starega počitniškega doma Korotan
v Portorožu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja šole obsega zemeljska dela, grad-
beno-obrtniška dela, inštalaterska dela
in dela povezana z zunanjo ureditvijo.
Ocenjena vrednost del je: 270,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
predviden v 1. dekadi februarja 2000, za-
ključek pa maja 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija (popis del) je na raz-
polago v tajništvu Turistice – Visoke šole za
turizem Portorož, kjer lahko dobijo ponud-
niki tudi druge potrebne informacije.

Ponudniki si lahko ob dvigu dokumenta-
cije ogledajo tudi lokacijo, kjer je predvide-
na gradnja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti ves čas trajanja raz-
pisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
Turistice – Visoke šole za turizem Porto-
rož: 51410-603-32629, sklicna št.
27/2000.

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: Turistica – Visoka šola za
turizem Portorož, Obala 29, 6320 Porto-
rož.

Ponudbe morajo biti oddane na listih z
žigom šole in zapečatene v kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – Ponudba za gradnjo
šole”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Turistice
– Visoke šole za turizem Portorož, Obala
29, 6320 Portorož.

10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o regi-

straciji in odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih del,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del, v

skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,

– ponujene strokovne rešitve.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del, glede na planirana
sredstva.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedena dela se bodo izvajala po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 15 dneh po odpiranju ponudb.

17., 18.
Turistica – Visoka šola za turizem

Portorož

Št. 12/00 Ob-24329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod OZG Kranj, OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka,
faks 064/652-00-57.

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

3. Kraj izvedbe del: Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
Zdravstveni dom Škofja Loka, fiziotera-
pija in laboratorij – klet.

Ocenjena vrednost skupnih del:
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.

(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
1. 6. 2000, čas izvedbe 60 dni.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lo-
kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škof-
ja Loka, kontaktna oseba Jelovčan Nataša,
tel. 064/656-090, faks 064/ 624-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 2000,
vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na ŽR
št. 51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Lokainvest, d.o.o., Škofja
Loka, Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 11.15, Lokainvest, d.o.o.,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

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 500.000 SIT, z veljavnostjo 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:
bo na podlagi izstavljenih in potrjenih me-
sečnih situacij v roku 60 dni od uradnega
prejema situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena – 75 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– ponujeni kredit,
– reference – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro

je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Lokainvest, Kapucinski trg 7, Škofja
Loka, kontaktna oseba Jože Bešter, grad.
teh., tel. 064/656-09-16, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava naročila ni bila objavlje-
na.

18.
Javni zavod OZG Kranj

Št. 12/00 Ob-24475
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod OZG Kranj, OE Zdravstveni

dom Škofja Loka, Stara c. 10, Škofja Loka,
faks 064/652-00-57.

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

3. Kraj izvedbe del: Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
Zdravstveni dom Škofja Loka, fiziotera-
pija in laboratorij – klet (oprema – mi-
zarska dela).

Ocenjena vrednost skupnih del:
12,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.

(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
1. 8. 2000, čas izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Lo-
kainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, kontaktna oseba Jelovčan Na-
taša, tel. 064/656-090, faks 064/
624-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 2000,
vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT na ŽR
št. 51510-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Lokainvest, d.o.o., Škofja
Loka, Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 12.15, Lokainvest, d.o.o.,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.

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 300.000 SIT, z veljavnostjo 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:
bo na podlagi izstavljenih in potrjenih me-
sečnih faktur v roku 60 dni od uradnega
prejema fakture.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od zadnjega roka za

oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajša od 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena – 75 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– ponujeni kredit,
– reference – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro

je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Lokainvest, Kapucinski trg 7, Škof-
ja Loka, kontaktna oseba Jože Bešter,
grad. teh., tel. 064/656-09-16, faks
064/624-117.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava naročila ni bila objav-
ljena.

18.
Javni zavod OZG Kranj

Št. 068-6/00-64 Ob-24364
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Zreče, Ce-
sta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
063/757-17-00, faks 063/762-498.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta na Roglo 21,
Zreče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev podstrešja na stanovanjskem
bloku, Cesta na Roglo 21, Zreče, oce-
njena vrednost del: 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
2000 – september 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
063/757-17-00, faks 063/762-498.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-652-26661.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče,
v tajništvu občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za preureditev podstrešja na stanovanjskem
blogu Cesta na Roglo 21, Zreče.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 21. 4. 2000 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini  5%  ocenjene  vrednosti,  ki  mora
veljati  vsaj  45  dni  od  dneva  odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: pogoji se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
z  izbranim  ponudnikom  pogodbo  o  iz-
vedbi del.

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 dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
odpiranja ponudb.

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 Štefan Posilovič, tel.
063/757-17-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Zreče

Št. 84 Ob-24346
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

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

3. Kraj izvedbe del: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija imunološkega laboratorija, ocenje-
na vrednost celote je 15,000.000 SIT (grad-
beno-obrtniška dela 6,000.000 SIT,
elektroinstalacije 4,000.000 SIT, strojne in-
stalacije 5,000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajo skupaj
enemu ponudniku, ki ima lahko podizvajal-
ce del.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
29. 5. 2000, dokončanje del do 15. 7.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, uprava bolnšinica, na-
bava in javna naročila (R. Potočnik), tel.
064/469-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 4. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave
(Ksenija Podržaj), tel. 064/469-441.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 2000 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Gol-
nik-KOPA.

10., 11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena
za čas od podpisa pogodbe do realizacije
adaptacije (popisa primopredajnega zapi-
snika).

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 25. 4. 2000
od 12. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (1 do 5 točk), rok plačila (0 do 2
točki), čas izvedbe (1 do 3 točke), referen-
ce (1 do 2 točki).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– samostojni podjetniki se morajo pred
dvigom razpisne dokumentacije izkazati s
šifro dejavnosti, (registracija za gradbena
dela) – opis in način opravljanja dejavnosti
(obrazec PL – priglasitveni list, ki ga izda
Ministrstvo za finance RUJP izpostava),

– vodja gradbenih del mora biti redno
zaposlen pri izvajalcu del, biti mora najmanj
gradbeni tehnik z opravljenim strokovnim
izpisom,

– ponudnik mora imeti povprečni letni
promet gradbenih del v vrednosti
50,000.000 SIT v zadnjih 2 letih.

17., 18.
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek

za pljučne bolezni in alergijo

Št. 34404-0009/00 Ob-24302
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.

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

3. Kraj izvedbe del: LC 356070 Ro-
gaška Slatina - Nimno (meja občine) - Sod-
na vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija LC 356070 Rogaška Slati-

na – Nimno (meja občine) – Sodna vas,
II. faza gradnje v dolžini 1650 m. Oce-
njena vrednost celotnega naročila je
51,500.000 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: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

(c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: maj 2000, čas
izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Oddelek za okolje
in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 20.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni raz-
pis “LC 356070“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: neglede na vrsto pre-
nosa do 3. 5. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2000, ob 12. uri, Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, velika sejna soba št. 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 3%
razpisane vrednosti - veljavna do izteka op-
cije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško - upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: na javni razpis se lahko prija-
vi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja.

13. 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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 10. uri, dne 3. 5.
2000.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 75%,
– garancijski rok 10%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Mar-
jan Ungar gr. inž, Občina Rogaška Slatina,
tel. 063/81-81-70.

17., 18.
Občina Rogaška Slatina

Št. 13/1624-99 Ob-24333
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg. 1, Kranj, telefaks 064/373-167.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mavčiče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in

ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: rekonstrukcija
OŠ Mavčiče (gradbena, obrtniška, inšta-
lacijska dela).

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
65,000.000 SIT.

(b) Naročnik bo oddal dela v celoti izbra-
nemu ponudniku: dela se bodo opravila v
višini razpoložljivih proračunskih sredstev.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost: variante niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
takoj po podpisu pogodbe, zaključek del
do 1. 9. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-135. Kontaktna oseba: Boris
Gabrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 4. 2000
(vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi
št. 144/I).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni Mestne občine Kranj ali z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.

8. (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: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, v sprejemni pisarni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 3. 5. 2000 ob 13. uri, na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

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% ocenjene vrednosti skupnih del. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
ne more biti krajše od trajanja veljavnosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni po sprejemu posamez-

ne situacije, ki je sestavljena na podlagi po-
trjenih količin iz gradbene knjige in overjena
s strani nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so regirstrira-
ni za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. 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 ponudbi dokumentacijo in
izpolniti obrazce zahtevane k razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
odpiranja ponudb. V času pred odpiranjem
ponudb velja določilo 28. člena zakona o
javnih naročilih.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): tehnič-
na opremljenost ponudnika 35%, cena in
plačilni pogoji 30%, reference pri izvajanju
takih ali podobnih del 20%, rok izvajanja
del, garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe 10%, ostale ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik 5%.

16., 17.
Mestna občina Kranj

Št. 351-03/607-02/00 Ob-24352
1. Naročnik:  Občina  Cerklje,  ul.  Fran-

ca Barleta 23, 4207 Cerklje, tel.
064/428-010; faks 04 2521-027.

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

3. Kraj izvedbe del: Krvavška cesta 2,
Cerklje.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja  prizidka  telovadnice  in  vez-
nega dela v Cerkljah (gradbena dela,
obrtniška dela, elektroinstalacije, stroj-
ne instalacije) v ocenjeni vrednosti
340,000.000 SIT.

b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudba je vezana na projekt za iz-
vedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 2000, zaključek: december 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije:
ŽR: 51500-630-50176; sklic na št.
780-0000 ali na blagajni Občine Cerklje na
Gorenjskem.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti fotokopijo potrdila o
plačilu ali blagajniški prejemek občine Cer-
klje na Gorenjskem.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerklje, ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10 % vrednosti ponudbe.

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 je v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna in skle-
njeno pogodbo.

12.
13. 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, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da
mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki mora predložiti dokumentaci-
jo, določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, rok in način plačila, rok
dokončanja del, reference pri gradnji tovrst-
nih del, garancija, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije v naro-
čilu: informacije dobijo ponudniki na naslo-
vu investitorja.

17. , 18.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 344-04-609-03/2000 Ob-24353
1. Naročnik:  Občina  Cerklje,  ul.  Fran-

ca Barleta 23, 4207 Cerklje, tel.
064/428-010; faks 04 2521-027.

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

3. Kraj izvedbe del: določen v razpisni
dokumentaciji.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lokalnih cest v občini Cerklje v oce-
njeni vrednosti 145,000.000 SIT.

b) Če je predivdena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: na podlagi razpisne doku-
mentacije.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo



Stran 2834 / Št. 29 / 31. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi variantnih
ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
maj 2000, zaključek: december 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije:
ŽR: 51500-630-50176; sklic na št.
713-00002 ponudniki morajo ob dvigu raz-
pisne dokumentacije predložiti fotokopijo
potrdila o plačilu; ali blagajniški prejemek
Občine Cerklje na Gorenjskem.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 12. ure

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Cerklje, ul.
Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na Go-
renjskem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10 % vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo v celoti financira naročnik iz
lastnih sredstev. Način plačevanja je v skla-
du z zakonom in izvrševanju proračuna in
sklenjeno pogodbo.

12.
13. 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, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da
mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki mora predložiti dokumentaci-
jo, določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
nja ponudbena cena, rok in način plačila,
rok dokončanja del, reference pri gradnji
tovrstnih del, garancija, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije v naro-
čilu: informacije dobijo ponudniki na naslo-
vu investitorja.

17. , 18.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 351-03/607-01/00 Ob-24354
1. Naročnik:  Občina  Cerklje,  ul.  Fran-

ca Barleta 23, 4207 Cerklje, tel.
064/428-010; faks 04 2521-027.

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

3. Kraj izvedbe del: Krvavška cesta 2,
4207 Cerklje.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja vrtca v Cerkljah (gradbena dela, obrt-
niška dela, vročevodna kineta, elektroin-
stalacije, strojne instalacije, montažni
del in oprema) v ocenjeni vrednosti
60,000.000 SIT.

b) c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo izdelane po razpisni do-
kumentaciji.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudba je vezana na projekt za iz-
vedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 2000, zaključek: september 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje (tajništvo župana).

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 2000.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije:
ŽR: 51500-630-50176; sklic na št.
713-00002 ali na blagajni Občine Cerklje
na Gorenjskem.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti fotokopijo potrdila o
plačilu ali blagajniški prejemek občine Cer-
klje na Gorenjskem.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Cerklje, Ul.
Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na Go-
renjskem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10 % vrednosti ponudbe.

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 je v skladu z
zakonom in izvrševanju proračuna in skle-
njeno pogodbo.

12.
13. 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, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da
mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki mora predložiti dokumentaci-
jo, določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena, rok in način plačila, rok

dokončanja del, reference pri gradnji tovrst-
nih del, garancija, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije v naro-
čilu: informacije dobijo ponudniki na naslo-
vu investitorja.

17. , 18.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-24355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, telefaks
063/866-551, tel. 063/866-572.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmartno ob Paki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanali-
zacija Šmartno ob Paki, I. faza (II. in III.
etapa).

Ocenjena vrednost del za:
– II. etapa: 17,023.033,39 SIT,
– III. etapa: 17,959.033,35 SIT,
– skupaj: 34,982.066,74 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 1. junij 2000.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 15. septembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. april 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, pre-
jemnik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. april 2000 ob 12.30, v sejni sobi Ko-
munalnega podjetja Velenje, Koroška c.
37b, Velenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni  pogoji  glede  financiranja
in  plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodaj-
na določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudbena cena 90%,
– plačilni pogoji 6%,
– dodatne ugodnosti 4%.
(Kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R- 02/00-T, marec 2000.)
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-24356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, telefaks
063/866-551, tel. 063/866-572.

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

3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: priklju-
čitev kanalizacije Podkraj I, Tajne, Pod-
gorja in pokopališča Podkraj na kanali-
zacijski sistem Šaleške doline, II. in III.
faza (kanal 2 in kanal 3).

Ocenjena vrednost del za:
– kanal 2: 50,118.910,23 SIT,
– kanal 3: 19,174.885,37 SIT,
– skupaj: 69,293.795,61 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 15. junij 2000.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 30. septembra 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV – vir-
mansko nakazilo na žiro račun št.
52800-601-46145 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. april 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, pre-
jemnik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. april 2000 ob 11.30, v sejni sobi Ko-
munalnega podjetja Velenje, Koroška c.
37b, Velenje.

10.Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 65
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev 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):
– ponudbena cena 90%,
– plačilni pogoji 6%,
– dodatne ugodnosti 4%.
(Kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R- 01/00-T, marec 2000.)
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Ob-24379
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina, faks 065/161-91-30.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Brje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izgradnje lokalna cesta Brje–
Sv. Martin, v ocenjeni vrednosti 25 mio
SIT. Dela se oddajo v celoti.

(b), (c)
5. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
2000, dokončanje oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa za
katerega ponudnik daje ponudbo, z veljav-
nostjo do 21. 7. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu s točko razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ne mo-
rejo umakniti do 21. 7. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena pogodbenih del (60%), strokovna us-
posobljenost ponudnika in njegove referne-
ce na enakih in podobnih delih (20%), fi-
nančno stanje ponudnika (5%), tehnična
opremljenost ponudnika (15%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba: Božo Gnezda dig,
tel. 065/161-910.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 2.-1459/00 Ob-24373
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/291-29-24.

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

3. Kraj izvedbe del: Upravna stavba SVP
Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va fasade.

Ocenjena vrednost del je 12,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del je 35 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Sek-
cija za vzdrževanje prog, Masarykova 15,
Ljubljana, (tajništvo soba št. 15).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 4. 2000 od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 12. 4. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Sekcija za vzdrževanje prog
Masarykova 15, 1506 Ljubljana, (tajništvo
soba št. 15).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2000 ob
10. uri v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog (sindikalna dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena menica kot garancija v višini 5%
ocenjene razpisne vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodila o izvrševanju proračuna in
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

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

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

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

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

– najnižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Dušanu
Hojsak, tel. 061/291-24-79.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 5/2000 Ob-24374
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Krajevna skupnost Mala Nedelja,
Mala Nedelja 21, Mala Nedelja, tel.
069/86-091, faks 069/86-091.

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

3. Kraj izvedbe del: Bodislavci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava makadamskega vozišča z asfalt-
nim in rešitev odvodnjavanja meteornih
voda na občinski javni poti Bodislavci, v
skupni dolžini 1.090 m.

Ocenjena vrednost del je 34,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je v začetku meseca
junija z rokom dokončanja 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Mala Nedelja, Mala Nedelja
21, Mala Nedelja, tel. 069/86-091, faks
069/86-091.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, virmansko na žiro račun
51930-645-30757. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 28. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Krajevna skupnost Mala Ne-
delja, Mala Nedelja 21, 9243 Mala Nede-
lja, v zapečatenih kuvertah s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis za obnovo občinske
javne poti Bodislavci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 28. 4. 2000 ob 13. uri, Krajevna
skupnost Mala Nedelja, Mala Nedelja 21,
Mala Nedelja.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/2000).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d., d.o.o., s.p.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezno ponudbo
z vsemi dokazili, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 28. april 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17., 18.
Krajevna skupnost Mala Nedelja

Št. 187334 Ob-24385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP Laško.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih del in strojne napeljave v
stikališču RTP 110/20 kV Laško, v vred-
nosti 135,000.000 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: ne.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu Elektro Celje, d.d., Celje, Vrunčeva
2a, Celje, pri kontaktni osebi Danici Mirnik,
tel. 063/4201-473, v sobi 408/IV.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na ŽR št.
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Celje – javno podjet-
je za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 9. uri, Elektro Celje, d.d.,
velika sejna soba, Vrunčeva 2a, IV. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od razpisne
vrednosti ali brezobrestni depozit – sklic na
številko 2657.

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.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
ponudbe do 5. 5. 2000.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Alojz
Maček, univ. dipl. inž. el., tel.
063/4201-349.

17., 18.
Elektro Celje,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Št. 159/00 Ob-24397
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Beltinci, Mladinska 2,
9231 Beltinci, tel. 069/422-220, faks
069/412-412.

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

3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Ižakovci in Dokležovje v Občini Beltinci.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja primarnega vodovoda farma Nem-
ščak – črpališče v Dokležovju.

Dolžina cevovoda je 2000 m. Cevi so
PEHD premera 200 mm. Vrednost ocenje-
nih del je 27,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba po pred-
loženem popisu.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del junij 2000, zaključek del pa avgu-
sta 2000, oziroma 60 delovnih dni od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Beltinci, Mladinska 2, 9231
Beltinci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo 4 dni od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT ponudniki lahko
plačajo na blagajni Občine Beltinci ali na ŽR
Občine Beltinci št. 51920-630-76017.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
dostaviti v tajništvo občine 14 dni od objave
javnega razpisa in to do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Beltinci, Mladinska
2, 9231 Beltinci.

Zaprte kuverte morajo biti označene z
napisom “Ne odpiraj – Ponudba za vodo-
vod Nemščak–Dokležovje” – javni razpis.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14 dni po objavi
razpisa ob 12. uri v prostorih Občine Beltin-
ci, Mladinska 2.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni od datuma potrditve
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:
skladno s 40. členom ZJN.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka predložitve ponudb.

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

– ponudbena cena – 70%,
– garancija – 15%,
– usposobljenost ponudnika z referen-

cami – 15%.
Način uporabe kriterijev je pojasnjen v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: investitor si pridržuje pravico spreme-
niti obseg del kot je razpisan glede na pri-
dobitev sredstev ali da ne izbere nobenega
ponudnika.

Izvajalec oziroma ponudnik v tem prime-
ru ni upravičen do odškodninskega zahtev-
ka. Dodatne informacije so na razpolago pri
Senici Janezu, tel. 069/422-220.

17., 18.
Občina Beltinci

Št. 011-04-8/00 Ob-24467
1. 1. Naročnik: Republika Slovenija –

Ministrstvo 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: Trebnje–Karteljevo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija voziščne plošče nadvo-
za čez železnico Ponikve na cesti
H1/0221 v km 2.690.

Ocenjena vrednost vseh del:
20,000.000 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 2 meseca po sklenitvi po-
godbe.

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  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  raz-
pisno  dokumentacijo  10.000 SIT  po-
nudniki  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: 9. 5. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Sanacija voziščne plošče nadvoza čez že-
leznico Ponikve na cesti H1/0221 v km
2.690.” – 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
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 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. 011-04-8/00 Ob-24468
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: Kalce.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del: rekonstrukcija ceste G2-102/1033
Križišče Kalce.

Ocenjena vrednost vseh del:
33,800.000 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 3 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.



Stran 2838 / Št. 29 / 31. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  raz-
pisno  dokumentacijo  10.000 SIT  po-
nudnik i 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: 9. 5. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Rekonstrukcija ceste G2-102/1033 Kri-
žišče Kalce.” – T. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 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-24469
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: Hrušica–Podkraj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: izvedba modernizacije ceste
R3-621/1412 Hrušica-Podkraj od km
10.000 do km 11.280.

Ocenjena vrednost vseh del:
56,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali  ponudnik  lahko  ponudi  samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, 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  dokumenta-
cija: Republika 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: 10. 5. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vložišče, soba
št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Izvedba modernizacije ceste R3-621/1412
Hrušica–Podkraj od km 10.000 do km
11.280.” – T. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

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-24470
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: Kalce–Hrušica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: izvedba modernizacije ceste
R3-621/1412 Kalce–Hrušica.

Ocenjena vrednost vseh del:
135,000.000 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
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: 10. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
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strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Izvedba modernizacije ceste R3-621/1412
Kalce–Hrušica.” – T.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

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: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

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-24471
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: Zidani most–Ra-
deče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: izvedba nadvoza za železnico v
Zidanem mostu na cesti G1-5/331.

Ocenjena vrednost vseh del:
60,000.000 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 3 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: 10. 5. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Izvedba nadvoza za železnico v Zidanem
mostu na cesti G1-5/331.” – A. M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila pre-
sega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega naročila, ki mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

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-24472
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: Spodnja Idrija–Go-
dovič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: obnova vozišča na odseku ceste
G2-102/1034 Godovič–Zala.

Ocenjena vrednost vseh del:
46,000.000 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 6 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: 8. 5. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Obnova vozišča na odseku ceste
G2-102/1034 Godovič–Zala.” – B. V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 13. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
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RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
sejna soba 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 ponudni-
kom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-24484
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru, pooblaščeni predstav-
nik naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/2300-101,
faks 062/232-555.

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

3. Kraj izvedbe del: univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: gradbe-
na in obrtniška dela.

Navedba vsebine: izvedba 3. etape grad-
benih in obrtniških del v okviru projekta
prenove Univerzitetne stavbe v Mariboru
na Slomškovem trgu 15, ki obsegajo:

a) ureditev okolja,
b) steklarska dela.

Orientacijska vrednost obeh naročil: 35
mio SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variantne ponudbe ne bodo upo-
števane.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del: maj 2000–junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/2300-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 1. do 8. aprila
2000, vsak dan med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 51800-601-64451.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5/V, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti kompletne in pred-
ložene ločeno za vsako vrsto del posebej v
zapečatenih kuvertah in označene v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 2000 ob
10. uri, v veliki sejni sobi podjetja Protech,
d.d. Predstavniki ponudnikov se morajo iz-
kazati s pisnimi pooblastili.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo za resnost ponudbe pred-
ložiti menico v višini 10% od ponudbene
cene, z veljavnostjo do 15. 5. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedena dela bodo plačana v roku 60 dni
po potrditvi mesečnih situacij.

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:
ponudniki morajo predložiti ustrezno doku-
mentacijo za opravljanje tovrstnih del, kar je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora veljati do 15. 5. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne-
koli omejitve, ki bodo upoštevane:

– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanje objekta in izvedbenih kri-

terijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: morebitne dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dobijo na gradbišču USM, Slom-
škov trg 15, Maribor, Miloš Goričan, tel.
062/23-00-193.

17., 18.
Protech, d.d.

Št. 35205-004/99 Ob-24499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Benedikt, Benedikt v Sloven-
skih goricah 16a, Benedikt v Slovenskih
goricah, faks 062/703-60-81.

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

3. Kraj izvedbe del: območje strnjenega
naselja Benedikt v Slovenskih goricah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela izvedbe kanalizacije in čistil-
ne naprave za odvajanje in čiščenje od-
padnih voda naselja Benedikt, v ocenjeni
vrednosti 140 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 2000, dokončanje del julij 2002. Inve-
sticija se bo izvajala v dveh fazah, ki sta
razvidni iz brezplačnega dela razpisne do-
kumentacije.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Benedikt, Benedikt v Slovenskih gori-
cah 16a, Benedikt v Slovenskih goricah.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko na
ŽR: 51850-630-26037.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 3. maj 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
v Slovenskih goricah 16a, 2234 Benedikt v
Slovenskih goricah.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni ovojnici in označena z napisom “Po-
nudba – Ne odpiraj!” z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. maja 2000 ob 10. uri v prostorih Občine
Benedikt, Benedikt v Slovenskih goricah
16a, Benedikt v Slovenskih goricah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 5% od vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60 dni
od datuma izstavitve računa – situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalci, oziroma kot
skupni izvajalci z nedvoumno opredelitvijo
in pooblastilom 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 vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti s področja izvedbe
javnega naročila, ki jih dokažejo s fotokopi-
jo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, oziroma samostojni podjetniki s pri-
glasitvijo pri davčnem organu ter odločbo o
izpolnjevanju predpisanih pogojev za oprav-
ljenje dejavnosti,

– finančno sposobnost se izkaže z boni-
tetnim obrazcem BON1, BON2 in BON3, ki
niso starejši od 30 dni, za samostojne pod-
jetnike pa potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje in potrdilo o poravna-
nih davčnih obveznosti,

– da ima ustrezne reference,
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
– da ni v stečajnem ali likvidacijskem po-

stopku in
– drugo opredeljeno v razpisni dokumen-

taciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe meril so opredeljena v
brezplačnem delu razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse dodatne informacije o naročilu
dobite pri Ivanu Jemenšku, na tel.
062/703-60-36, faks 062/703-60-81 ali
na E-mailu: o.be@siol.net.

17., 18.
Občina Benedikt

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. 097/2000 Ob-24380
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 061/175-21-86.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: najem zunanjih prevozov za
celoto oziroma po blagovnih skupinah v
okviru vrednosti ca. 50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

– blagovna skupina A: kombi za prevoz
oseb,

– blagovna skupna B: kamion do 5.000
kg nosilnosti,

– blagovna skupina C: kombi furgon za
prevoz tovora.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev od podpi-
sa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Avtopark, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, pri Marku Črnetu, tel. 175-20-26,
faks 175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 5. 4. 2000 do 14. 4. 2000 od 8. do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedeno davčne številke in se-
deža podjetja.

Način plačila je negotovinski račun pri
Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na
račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa – 097/2000).

Dodatne informacije so na voljo v pisni
obliki na faksu 175-21-86.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 5. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – Ponudba za razpis št. 097/2000
– Najem zunanjih prevozov.

Na hrbtni strani ponudbe mora biti ozna-
čen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah. Za pravočasno prispele
ponudbe bo veljal datum poštnega žiga ali
žiga vložišča RTV Slovenija.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 10. uri v sobi št. 52/V, v
prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od
vrednosti posamezne blagovne skupine ozi-
roma celote.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomska cena 90%, plačilni pogoji 10%.

18. Druge informacije o naročilu: po raz-
pisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 10. 12. 1999 pod
št. Ob-16663, objava o izidu pa dne 16. 3.
2000.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 404-08-83/2000 Ob-24332
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva 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 vred-
nost naročila: izdelava raziskovalne nalo-
ge: Izdelava meril za opremljanje gasil-
skih enot za reševanje ob nesrečah na
cestah in ob ekoloških nesrečah.

Namen naloge je izboljšati organiziranost
in opremljenost gasilskih enot za posredo-
vanje ob nesrečah v prometu in ob nesre-
čah z nevarnimi snovmi. Glavna tema nalo-
ge je na osnovi temeljite analize postopkov
izdelati taktična načela interveniranja, dolo-
čiti in tipizirati opremo po vrstah intervencij
in po razvrstitvenih skupinah enot ter dolo-
čiti vsebine specializacijskega usposablja-
nja za opravljanje nalog zaščite in reševanja
ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tehnič-
nega reševanja ob nesrečah v prometu.

Naloga mora obsegati:
1) ugotovitev oblike organiziranosti in

stopnje opremljenosti gasilskih enot, dolo-
čenih s sklepom Vlade R Slovenije;

2) proučitev in izdelavo pregleda obsto-
ječih rešitev v tujini (Avstrija, Švica, Nemči-
ja, Švedska, Velika Britanija);

3) izdelavo primerjalne analize stanja pri
nas in v tujini;

4) pripravo postopkov in taktičnih načel
reševanja po posameznih vrstah intervencij
(upoštevaje teritorialne značilnosti in poseb-
nosti v R Sloveniji);

5) določitev kadrovske sestave gasilskih
enot;

6) določitev minimalne in optimalne opre-
me za operativno sposobnost enot;

7) pripravo spiska posebne opreme;
8) predlaganje tipizacije opreme in vpis

standardov za že standardizirano opremo.
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),
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2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),

3. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (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 izvrševanje
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 razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, 63/97, 84/99),

9. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97, 84/99),

10. Uredba o višini zaščite domačih po-
nudnikov v postopku oddaje javnih naročil
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),

14. Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št.
71/93).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti ime in prii-
mek, akademski in strokovni naziv odgovor-
nega nosilca projekta ter članov projektne
skupine.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
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 28. 4. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 68/99), na
žiro račun št.: 50100-637-55216. Prevzem
razpisne dokumentacije 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 potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 5. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj - ponudba MORS
BO 68/99 – raziskovalna naloga: Opreml-
janje gasilskih enot”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, 3. nad-
stropje.

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 izpol-
njevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila.

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 smeta
biti starejša od 30 dni) ali davčno napoved
za samostojne podjetnike za leto 1999, po-
trjeno s strani pristojne izpostave DURS ali
napoved za odmero dohodnine za zasebne
raziskovalce (zasebnike, posameznike) za
leto 1999, potrjeno s strani pristojne izpo-
stave 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 od-
daje ponudbe, ki mora obsegati:

5.1. Izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti po-
godbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu.

5.2. Izjavo, da ni plačilno nezmožen, da
ni pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaci-
ji, da njegovo poslovanje ni predmet obrav-

nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno.

5.3. Izjavo, da v preteklih treh letih, šte-
to od dneva objave javnega razpisa, njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z njegovim poslova-
njem.

5.4. Izjavo, da ni prenehal opravljati de-
javnosti, v katero sodi izvajanje javnega na-
ročila.

5.5. Izjavo, da proti njemu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v kate-
ro spada izvajanje javnega naročila.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo 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 re-
gistraciji ponudnika za dejavnost, v katero
sodi izvajanje javnega naročila in dokazuje
stanje, ki na dan odpiranja ponudb ni starej-
še od 30 dni – na naslovno stran vpisati
vrsto, številko in datum dokazila. Razisko-
valne organizacije predložijo izpis iz registr-
skega sodišča in potrdilo državnega uprav-
nega organa, pristojnega za raziskovalno
dejavnost (8. člen zakona o raziskovalni de-
javnosti), posameznik, ki kot zasebnik oprav-
lja raziskovalno dejavnost, pa le potrdilo dr-
žavnega upravnega organa, pristojnega za
raziskovalno dejavnost (9. člen zakona o ra-
ziskovalni dejavnosti).

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. Ta priloga
je obvezna za pravne osebe.

5. Izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe.

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
ali napoved za odmero dohodnine za za-
sebne raziskovalce (zasebnike, posamezni-
ke) 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. Vzorec pogodbe – žigosan in pa-

rafiran.
17.2. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika (merila za oceno ugodnosti
ponudb):

Pri ocenjevanju ugodnosti ponudb bo na-
ročnik uporabil šest meril in sicer:
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Merilo Ute� Najveèje mo�no
štev. toèk

1 2 3

1. Obseg in vsebina ponudbe
 
 0,50

 
 50

2. Ponujena cena  0,20  20
3. Izkušnje/reference izvajalca s podroèja obravnavane

tematike
 
 0,15

 
 15

4. Vkljuèitev mladih raziskovalcev v izvedbo naloge  0,05  5
5. Višina zagotovljenega sofinanciranja  0,05  5
6. Rok izdelave naloge 0,05 5

Naèin uporabe meril:
1. Glede na obseg in vsebino se vsaka od ponudb oceni z naslednjo štiridelno lestvico:

Lestvica Zahteve glede obsega in vsebine Št. toèk

A A.a. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego vseh petih potrebnih ciljev, ki so:
• doloèitev postopkov re�evanja po posameznih vrstah intervencij in

taktièna naèela;
• doloèitev meril za kadrovsko sestavo operativne ekipe (�t. gasilcev,

specialnost);
• doloèite meril za opremljenost ekipe (vrsta in kolièina opreme ter

sredstev) z ozirom na tip enote in mo�nost opremljanja po naèelu
postopnosti;

• izdelava tipizacije opreme za :
– osebno zašèitno premo,
– skupno zašèitno opremo,
– reševalno opremo in sredstva ter
– posebno reševalno opremo, oblikovano na dr�avnem nivoju;

• doloèitev vsebin za specializacijsko usposabljanje.
A.b. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego zgolj �tirih ciljev, petega pa le
deloma.
A.c. Ponudba zagotavlja, da bo na njeni podlagi izdelana raziskovalna
naloga omogoèila celovito dosego najveè treh ali �tirih ciljev.
A.d. Ponudba ne zagotavlja niti tega, da bi na njeni podlagi izdelana
raziskovalna naloga omogoèila celovito dosego vsaj treh od potrebnih
petih ciljev.

20

15

10

0
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Največje možno skupno število točk,
ki jih lahko ponudba dobi na podlagi celot-
ne (štiridelne: A, B, C in D) lestvice, je 50;
tako visoko število točk dobi ponudba, ki v
vseh štirih delih lestvice zadosti najstrožji
“a“ stopnji zahtevnosti. Ponudbe, ki bodo
izpolnile nižje stopnje zahtevnosti (“b“, “c“
ali “d“) bodo ocenjene s sorazmerno nižjim
številom točk, kar je enoumno razvidno iz
gornje lestvice.

2. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ce-
no, bo prejel 20 točk. Ostali ponudniki bo-
do prejeli za tolikor % manj točk, za koli-
kor % višjo ceno bodo ponudili.

3. Podlaga za oceno izkušenj/refe-
renc izvajalcev je izpolnjen obrazec E.1.
reference ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo
v ponudbi navedel največ ustreznih refe-
renčnih izdelkov, bo prejel 5 točk. Ostali

B B.a. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov re�evanja za
najveè oz. za vse mo�ne vrste intervencij.
B.b. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov re�evanja za
veèino mo�nih vrst intervencij.
B.c. Ponudba nudi doloèitev taktiènih naèel in postopkov re�evanja za
samo nekaj mo�nih vrst intervencij.

10

7

3

C C.a. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo vseh oz. najveèjega
števila posameznih sestavnih delov opreme kot tudi vpis standardov za
�e standardizirano opremo.
C.b. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo veèine posameznih
sestavnih delov opreme kot tudi vpis standardov za �e standardizirano
opremo.
C.c. Ponudba nudi izdelavo predlogov za tipizacijo le nekaterih
sestavnih delov opreme in vpis standardov za �e standardizirano
opremo.

10

7

3

D D.a. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih re�itev v
najmanj sedmih tujih dr�avah, med katerimi so tudi Avstrija, �vica,
Nemèija, �vedska, Velika Britanija in ZDA.
D.b. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih re�itev v
najmanj petih tujih dr�avah med katerimi so tudi Avstrija ali �vica,
Nemèija, �vedska in Velika Britanija ali ZDA.
D.c. Ponudba nudi prouèitev in izdelavo pregleda obstojeèih re�itev v
najmanj treh tujih dr�avah, med katerimi so tudi Avstrija ali �vica ali
Nemèija in ZDA ali Velika Britanija ali �vedska.

10

7

3

ponudniki bodo prejeli za tolikor % manj
točk, za kolikor % manj ustreznih referenč-
nih izdelkov bodo navedli.

4. 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.

5. Tisti ponudnik, ki bo pridobil sofinan-
cerje za nominalno najvišji znesek sredstev, ki
pa ne more biti nižji od 200.000 SIT, prejme
5 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli za toli-
kor % manj točk, za kolikor % nižji nominalni
znesek sofinanciranja bodo ponudili/zagoto-
vili; pri tem je najnižji možni znesek sofinanci-
ranja, ki se še točkuje, 200.000 SIT.

6. 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 po-
nudnik, čigar ponudba bo na podlagi vseh
šestih meril prejela največ točk.

18. Druge  informacije  o  naročilu:
dodatne  informacije  glede  vsebine  razi-
skovalne  naloge  s  področja  stroke,  ki  jo
raziskovalna  naloga  vključuje,  zaintere-
sirani  ponudnik  lahko  dobi  pri  osebi:
Franci Šink, tel. 061/171-22-83, faks
061/131-81-17.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 11. 2. 2000 pod št.
8120/343/200, Ob-20565, objava o izidu
pa dne 24. 3. 2000.

Ministrstvo za obrambo RS
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Št. 40000-2/00 Ob-24334
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo na-
rave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzpostavitev podatkov-
nega skladišča prostorskih podatkov.

Ocenjena vrednost naročila: 6,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in sedežu naroč-
nika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za razpisano delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 5 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, soba
št. P08, pritličje, tel. 061/178-44-51.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 13. uri, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-

vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posa-

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov pri Republiški upravi za javne
prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 21. 4. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kvaliteta in celovitost ponujene rešitve,

maks. 35,
– ponudbena cena, maks. 30 točk,
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks. 10 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja), maks. 10 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk,
– relevantne ugodnosti, maks. 5 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:

– ponudbena vrednost presega orienta-
cijsko vrednost za več kot 15%,

– je število dni blokad ŽR iz obrazca
BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika je Mateja
Galič, tel. 061/178-44-51.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-24349
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, 1001 Ljubljana, Du-
najska 47, p.p. 653, številka telefaksa:
061/178-70-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prostorska dokumen-
tacija za drugi tir železniške proge na
odseku Divača - Koper:

a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

b) proučitev predložene variante želez-
niške proge in po potrebi izdelava dodatne
rešitve, primerjava rešitev in predlog naju-
streznejše rešitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana občin Divača, Hrpelje - Kozi-
na in Mestne občine Koper vključno s pro-
gramsko zasnovo območja drugega tira že-
lezniške proge;

d) izdelava lokacijskega načrta za drugi
tir železniške proge na odseku Divača -
Koper.

Orientacijska vrednost razpisnih del je
44,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v skladu z 69. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju prostora, zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor in ostali
predpisi s področja urejanja prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a) , (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek storitve s
podpisom pogodbe, dokončanje storitve
19. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47. Kontaktna oseba: Meta Muršec (tel.
178 70 29). Razpisna dokumentacija je na
vpogled na spletni strani MOP UPP:
“www.sigov.si”.

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

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 8. 5. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, 1001 Ljubljana, tajništvo urada ,
soba 103.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2000 ob 10. uri na Ministrstvu za oko-
lje in prostor, Urad RS za prostorsko plani-
ranje, Dunajska 47, Ljubljana, sejna soba
2. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% celotne vredno-
sti naročila.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju na-
selij in drugih posegov v prostor ter s
26. členom zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
lahko umaknejo ponudbo do poteka roka
za oddajo ponudb, to je do 8. 5. 2000 do
9. ure.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih treh dopolnjenih
ter tekočega leta – 40 %;

– kadrovska zasedba projektne skupine:
- 35%,

a) odgovorni nosilec naloge (stopnja
in vrsta izobrazbe) – 10%,

b) odgovorni nosilci po področjih
(stopnja in vrsta izobrazbe) – 15%,

c) projektna skupina (interdisciplinar-
nost in ustreznost izobrazbene strukture) –
10%;

– ponudbena cena razpisanih del – 10%;
– trajanje razpisanih del – 10%;
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 352- 27-1/00 Ob-24350
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, 1001 Ljubljana, Du-
najska 47, p.p. 653, številka telefaksa:
061/178-70-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročil:

Naročilo obsega naslednji nalogi:
A. Prostorska dokumentacija za vod-

nogospodarsko ureditev Drave od Do-
goš do jezu v Melju:

a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

b) proučitev variant vodnogospodarskih
ureditev in po potrebi izdelava dodatne reši-
tve, primerjava rešitev in predlog najustrez-
nejše rešitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana Mestne občine
Maribor vključno s programsko zasnovo ob-
močja vodnogospodarske ureditve;

d) izdelava lokacijskega načrta za vod-
nogospodarsko ureditev Drave od Dogoš
do jezu v Melju.

Orientacijska vrednost razpisnih del je
8,000.000 SIT.

B. Prostorska dokumentacija za vod-
nogospodarsko ureditev Drave od Vur-
berka do Zg. Dupleka:

a) pregled občinskih planskih aktov in
izdelava terminskega plana;

b) proučitev variant vodnogospodarskih
ureditev in po potrebi izdelava dodatne reši-
tve, primerjava rešitev in predlog najustrez-
nejše rešitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Duplek
vključno s programsko zasnovo območja
vodnogospodarske ureditve;

d) izdelava lokacijskega načrta za vod-
nogospodarsko ureditev Drave od Vurberka
do Zg. Dupleka.

Orientacijska vrednost razpisnih del je
8,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba zgo-

raj navedenih naročil z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: v skladu z 69. členom zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročili: zakon
o urejanju prostora, zakon o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor in ostali predpi-
si s področja urejanja prostora.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek obeh storitev
je vezan na datum podpisa pogodbe; obe
storitvi trajata 18 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47 (II.nadstropje). Kontaktna oseba Igor Za-
kotnik (tel. 178 70 35). Dokumentacija je
na vpogled tudi na spletnih straneh MOP
UPP: www.sigov.si/upp.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 4. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbi: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 4. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbi: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Dunajska 47, 1001 Ljubljana, tajništvo, so-
ba 103.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 4. 2000; ob 11. uri za nalogo
pod tč. A, ob 11.30 za nalogo pod tč. B;
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS
za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
Ljubljana, sejna soba (II. nadstropje).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 69. členom zakona o urejanju na-
selij in drugih posegov v prostor ter s
26. členom zakona o graditvi objektov.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo(i) do poteka roka za
oddajo ponudb, to je do 21. 4. 2000 do
10. ure.

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

– reference ponudnika in projektne sku-
pine samo za področje razpisanih del in
samo iz obdobja zadnjih treh dopolnjenih
ter tekočega leta: maks. 40 %;

– kadrovska zasedba projektne skupine:
maks. 35%:

· odgovorni nosilec naloge (stopnja in vr-
sta izobrazbe): maks. 10%,

· odgovorni nosilci po področjih (stopnja
in vrsta izobrazbe): maks. 15%,

· projektna skupina (interdisciplinarnost
in ustreznost izobrazbene strukture): maks.
10%;

– ponudbena cena razpisanih del: maks.
10%;

– trajanje razpisanih del: maks. 10%;
– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-

mentacije: maks. 5%.
Merila veljajo za storitve pod tč. A in

tč. B.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 8173/922/2000 Ob-24358
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-32.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za naslednje objekte Elek-
tro-Slovenije, d.o.o.:

1. Rekonstrukcija DV 2x110 kV Fala
– Pekre,

2. RTP 400-220/110/35kV Divača,
dogradnja transformacije 400/110kV in
110kV DV polj Nova Gorica in Pivka 2,

3. Rekonstrukcija DV 2x110kV Nova
Gorica – Divača,

4. RTP 400/220/110kV Beričevo,
dogradnja 400kV DV polj Krško 1 in 2,

5. RTP 400/110kV Krško, dograd-
nja 400kV DV polj Beričevo 1 in 2,

6. DV 2x400kV Krško – slov.-hr. me-
ja in DV 2x110kV Krško - Brežice, OPGW,
kabelski sistem in terminalska TK oprema,

7. DV 110kV Doblar – Tolmin - Cerk-
no, odsek Tolmin – Cerkno in DV 110kV
Cerkno - Idrija, OPGW, kabelski sistem in
terminalska TK oprema,

8. DV 110kV Ajdovščina - Idrija,
OPGW, kabelski sistem in terminalska TK
oprema,

9. DV 2x110kV Beričevo – Grosuplje
in DV 110kV Grosuplje - Kočevje, OPGW,
kabelski sistem in terminalska TK oprema,
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10. DV 220kV Beričevo - Kleče,
OPGW, kabelski sistem in terminalska TK
oprema.

Ocenjena vrednost naročila:
143,500.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva us-
posobljenost izvajalca v ta namen.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: naročnik bo upošteval za
izdelavo projektne dokumentacije delne po-
nudbe in sicer za posamezne dele navede-
ne pod tč. 1 do tč. 10 skladno s 3. tč
objave.

7. (a) Kjer je potrebna, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba za posamezen objekt na-
veden v tč. 3 te objave, brez variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 30. 5. 2000 do
30. 3. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sek-
torja za investicije, II. nadstropje, Andreja
Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati:
50.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093. DDV je upo-
števan v ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02 Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV - nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5 % skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, naročnik bo plačeval storitev
skladno s terminskim planom in usklajeno
dinamiko plačil.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– Bančna  garancija  za  resnost  po-
nudbe;

– Izpolnjen obrazec “Ponudba“;
– Izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila;
– Registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu, oziroma za samostojne podjetnike pri-
glasitveni list (datum izdaje listine in njene
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni);

– Pravnomočna odločba - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni);

– Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev;

– Potrdilo Ministrstva za finance - Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov v obdobju zadnjih
šestih mesecev in drugih dajatev (datum po-
trdila ne sme biti starejši od 90 dni);

– Fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce - Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DV;

– Potrdilo Ministrstva za pravosodje - ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni);

– Potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da:

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

· njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni);

– Reference ponudnika za predmet na-
ročila - na elektroenergetskih objektih 110
kV, 220 kV in 400 Kv. Zahtevani podatki so
navedeni na priloženem obrazcu Tabela-1.
Za reference na objektih ELES-a je potreb-
no navesti samo številko pogodbe, naziv
projekta in datum izvedbe;

– Reference in potrdila o strokovni us-
posobljenosti kadrov, ki bodo sodelovali pri
izdelavi projektne dokumentacije. Seznam
lastnih strokovnih kadrov, če so vključeni
tudi zunanji strokovni kadri. Zahtevani po-
datki so navedeni na priloženem obrazcu
Tabela-2 in Tabela-3;

– Rok za izdelavo dokumentacije s ter-
minskim planom po objektih in projektih;

– Zagotavljanje kvalitete in celovitost iz-
delave dokumentacije:

– Način izdelave dokumentacije,
– Razpolaganje z vhodnimi podatki,
– Starost podjetja oziroma leto od kate-

rega izvaja ponujeno storitev(navesti nekaj
najstarejših referenc),

– Dosedanje izpolnjevanje pogodbenih
rokov (če obstajajo, navesti pet pogodb med
naročnikom in ponudnikom, kjer je bila sto-
ritev izvedena pred rokom ali v pogodbe-
nem roku. Resničnost podatkov potrdi od-
govorna oseba ponudnika;

– Dokazilo o članstvu v Inženirski zborni-
ci Slovenije;

– Z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika;

– Izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna;

– Parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

– Parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca;

– Če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju;

– Pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti;

– Pisna dokazila (izjavo) in informacije iz
katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga
s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugi-
mi pravicami;

– Podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet;

– Mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva ob-
jave ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.

Vse ostale zahtevane dokumente, opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 5. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (60 %),
– plačilni pogoji (5 %),
– ISO standard (2 %),
– zagotavljanje kvalitete in celovitost iz-

vedbe (5 %),
– reference ponudnika za tovrstna dela

(10 %),
– reference kadrov, ki bodo sodelovali

pri izvedbi naročila (13 %),
– rok izdelave projektne dokumentacije

(5 %).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba naročnika, za dodatne infor-
macije je Aleš Kregar, tel. 061/174-25-70,
faks 061/174-24-32.

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

Št. 8161/907/2000 Ob-24359
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dobava in montaža sistema
za sinhronizacijo telekomunikacijskega
omrežja Elektro-Slovenije, d.o.o.

Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Telekomunikacijsko
omrežje Elektro-Slovenije, d.o.o.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je vezana na
zakone, predpise, odločbe in zahteva us-
posobljenost izvajalca v ta namen.

(b)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudnik mora ponuditi ce-
lovito ponudbo.

7. (a) Kjer je potrebna, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le
celovita ponudba.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 30. 5. 2000 do
30. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sek-
torja za teleinformatiko, IV. nadstropje, Irma
Bizjak, tel. 174-23-12, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

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

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno znesek nakazati: 35.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093. DDV je upoštevan v
ceni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 5. 2000 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02 Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, sejna
soba D/IV - nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5 %, trajanje veljavnosti 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, naročnik bo plačeval storitev
skladno s terminskim planom in usklajeno
dinamiko plačil.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– Bančna  garancija  za  resnost  po-
nudbe;

– Izpolnjen obrazec “Ponudba“;
– Izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila;
– Registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu, oziroma za samostojne podjetnike

priglasitveni list (datum izdaje listine in
njene  overovitve  ne  sme  biti  starejši  od
90 dni);

– Pravnomočna odločba - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni);

– Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev;

– Potrdilo Ministrstva za finance - Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov v obdobju zadnjih
šestih mesecev in drugih dajatev (datum po-
trdila ne sme biti starejši od 90 dni);

– Fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce - Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DV;

– Potrdilo Ministrstva za pravosodje - ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni);

– Potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno da:

· ponudnik ni plačilno nezmožen, pod pri-
silno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

· njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni);

– Reference ponudnika za dobavo pred-
meta naročila, potrjene s strani naročnika.
Za reference na objektih ELES-a je potreb-
no navesti samo št. pogodbe, naziv projek-
ta in datum izvajanja del;

– Reference izvajalca za montažo pred-
meta naročila, potrjene s strani naročnika.
Za reference na objektih ELES-a je potreb-
no navesti samo št. pogodbe, naziv projek-
ta in datum izvajanja del;

– Reference in usposobljenost kadrov,
ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta na-
ročila;

– Izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost uporavljanja, zanesljivost,
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo
sposobni izvesti pogodbo;

– Ponudnik naj navede specializirano
opremo, ki bo uporabljena za izvedbo pred-
meta naročila;

– Potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico
Slovenije;

– Z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana ter potrjena z žigom ponudnika;

– Izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna;

– Parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

– Parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku;

– Če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju;

– Pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti;

– Parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca;

– Pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami;

– Podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet;

– Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisa-
no javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svo-
je obveznosti do dobaviteljev blaga, podi-
zvajalcev in kooperantov zapadle do dneva
objave ponudbe na podlagi razpisa javne-
ga naročila v skladu s 6. členom odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih po-
rabnikov.

Vse ostale zahtevane dokumente, opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 2000.

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

– skupna ponudbena cena (70 %),
– plačilni pogoji (5 %),
– potrjene pozitivne reference ponudni-

ka (5 %),
– potrjene pozitivne reference izvajalca

(13%),
– tehnične prednosti nad pogoji ustrez-

nosti (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kon-

taktna oseba naročnika, za dodatne infor-
macije je Boris Lagler, tel. 061/174-32-29,
faks 061/174-32-22.

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

Ob-24410
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, tel. 484-822, faks
441-800.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba tehničnega in
fizičnega varovanja objektov Mestne ob-
čine Celje, ocenjena vrednost del 6 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ce-
lje: objekt Narodni dom, objekt Spodnji
grad, objekt Ljudska banka.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifični po-
klic: izvedba tega naročila je rezervirana za
pooblaščene izvajalce oziroma izvajalce s
certifikati za izvajanje tehničnega in fizične-
ga varovanja premoženja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: iz-
vedba tega naročila je med drugim podvr-
žena zakonu o zasebnem varovanju in ob-
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veznem organiziranju služb varovanja in pra-
vilniku o tehničnih pogojih za pridobitev li-
cence za opravljanje dejavnosti tehničnega
varovanja oseb in premoženja.

(c) Navodilo če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
so dolžni v ponudbeni dokumentaciji nave-
sti imena imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se za izvedbo
tega javnega razpisa ne morejo potegovati
samo za del storitev. Upoštevane bodo
samo ponudbe za obe vrsti varovanja ob-
jektov.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
jo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
se dogovori med izbranim ponudnikom in
naročnikom. Konec storitve se predvideva v
14 dneh.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se zahteva od Občin-
ske uprave Mestne občine Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 7. aprila 2000
na naslovu naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo v
višini 5.000 SIT je potrebno nakazati na
žiro račun 50700-630-7010105, sklic
00 2000/1.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. maja 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Celje, občin-
ska uprava, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. maja 2000 v
prostorih MOC.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v tem postopku, v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS za leto 2000, garan-
cije niso zahtevane.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje se izvede v skladu z zgoraj ome-
njenim zakonom o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o tehničnem
in fizičnem varovanju objektov MOC in po-
godba o prevzemu delavcev MOC.

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 parametri so podani v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki

ne morejo odstopiti od ponudbe najkasne-
je do dneva zbiranja ponudb 3. 5. 2000
do 13. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:

a) ponujena cena,
b) dežurni center v Celju,
c) povezava dežurnega centra z nepre-

stano kontroliranimi linijami (TUS ali UL-
TRANET),

d) kvaliteta vgrajene opreme za tehnično
varovanje,

f) prevzem delavcev MOC,
g) reference ponudnika od leta 1997 do

sedaj,
h) hitra in kvalitetna montaža ter kvaliitet-

no vzdrževanje vgrajene opreme.
Posamezna merila se bodo ocenjevala z

rangi od 1 do 5. Najugodnejši ponudnik za
posamezno objavljeno merilo dobi rang 5,
drugi ugodnejši, rang 4 itd.

Izjeme so zgoraj navedena merila, ki se
rangirajo samo z rangoma 1 ali 5.

Rang se glede na pomembnost zahteve
pomnoži s faktorjem kar daje število točk.

Ponudba ki zbere največje število točk
se izbere za najprimernejšo.

Če dva ponudnika zbereta enako naj-
večje število točk se kot najugodnejši izbe-
re tisti, ki ima več najvišjih rangov, ki se
množijo z faktorji 1,5.

Vse ostale parametre dobijo interesenti
v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: vse
ostale informacije o naročilu so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
namera ni bila objavljena.

20.
Mestna občina Celje

Ob-24445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana; telefaks
061/177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev za pravne in fzične
osebe.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektov
PGD, PZR in PZI za razširitev odlaga-
lišča nenevarnih odpadkov na območje
podaljšanega IV. in V. odlagalnega polja
novega dela odlagališča komunalnih od-
padkov Barje v Ljubljani; 15,000.000
SIT, vključno z DDV.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, novo odlaga-
lišče komunalnih odpadkov Barje, Cesta
dveh cesarjev (lokacija projektiranega ob-
jekta).

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisno dokumentacijo JR S2/00,
marec 2000.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: brez variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: kumulativno 90 kole-
darskih dni; pričetek predvidoma junija
1999, konec predvidoma oktobra 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, tajništvo, soba št. 29/I.
nadstropje, telefon 061/177-96-20 ali
061/177-96-90, telefaks 061/177-97-13,
ob delavnikih od 8. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
13. 4. 2000, ob delavnikih od 8. do 12.
ure, proti dokazilu o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo (položnica, blagaj-
niški prejemek). Obvezno posredujte po-
datke o davčni in matični številki ponudni-
ka oziroma vplačnika stroškov za razpisno
dokumentacijo!

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S2/00, marec 2000-PROJEKTI IV. IN V.
ODL. POLJE, ali z gotovino na blagajni pod-
jetja, Povšetova ulica 6, Ljubljana, ob delav-
nikih od 8. do 9.30 in od 10. do 13. ure.
Obvezno posredujte davčno in matično šte-
vilko vplačnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 4. 5.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29/I. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2000 ob 12.30, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51/II. nadstropje; Ob-
vezna predložitev pooblastila za sodelova-
nje na odpiranju ponudb!

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije JR
S2/00, marec 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije JR S2/2000.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: veljavna pogodba ozi-
roma dogovor; razvidno iz razpisne doku-
mentacije JR S2/00, marec 2000.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije JR
S2/00, marec 2000.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
4. 5. 2000 po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije JR S2/00,
marec 2000.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Srđan Popović, univ. dipl. inž.,
telefon 061/177-97-29.

19., 20.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
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Ob-24449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje avtomat-
skih števcev prometa v letih
2000/2001.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno javno naročilo.

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: dela je potrebno izve-
sti v roku 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena
Skubic, tel. 061/178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 4. 2000 do
11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 21/I. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za vzdr-
ževanje avtomatskih števcev prometa v letih
2000/2001.” – D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 4. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
predložitve ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
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:
Direkcija RS za ceste, Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 25. 2. 2000 pod št.
Ob-22039.

Direkcija RS za ceste

Št. 90105-4/2000-2 Ob-24450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je sto-
ritev.

a) vzdrževanje in popravilo geodet-
skih inštrumentov znamke LEICA - WILD,

b) vzdrževanje in popravilo geodet-
skih inštrumentov znamke ZEISS,

c) vzdrževanje in popravilo geodet-
skih inštrumentov znamke NIKON,

d) vzdrževanje in popravilo geodet-
skih inštrumentov znamke SOKKIA,

za potrebe Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000: 3,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naslov ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: storitev lahko opravlja poob-
laščeni izvajalec.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za eno ali več nalog pod točko 3.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variant ni.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje enega leta
od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 4. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 18 4. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Geodet-
ske uprave Republike Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od 18. 4. 2000 od 9. ure
dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Matija Medved telefon št. 178-48-63.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni objavlje-
na - prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90105-3/2000-2 Ob-24451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-34.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve pri organizaciji
in izvedbi geodetskih meritev.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000: 9,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:

– naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetskih storitev,

– zakon o geodetski dejavnosti.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: variant ni.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje od podpi-
sa pogodbe do 30.12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17.4. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 18.4. 2000 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Geodet-
ske uprave Republike Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od 18. 4. 2000 od 9. ure
dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Matija Medved telefon št. 178-48-63.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni objavlje-
na - prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 34401/00004/2000 Ob-24460
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg

5, 8210 Trebnje, telefaks 068/34-81-131.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbi-
ro najugodnejšega izvajalca asfalterskih
del: izdelava finega planuma; dobava in
strojno polaganje asfalta v kompletu z
muldo v sistemu BNOP 16 in debelini 6
cm; čiščenje obstoječega asfaltnega vo-
zišča in pobrizg z bitumensko emulzijo
ter dobava in strojno polaganje asfalt-
nega betona v sistemu AB 11 v debelini
4 cm; priprava podlage in strojna ter
ročna izdelava asfaltne mulde debeline
6 cm oziroma 4 cm; dosip bankin.

Ocenjena vrednost naročila je:
140,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la na javnih cestah in poteh občine Trebnje,
med ostalim tudi na naslednjih cestah:

– lokalna cesta št. 425601 (Rodine –
Gomila),

– lokalna cesta št. 425202 (Brezovica –
Račje selo),

– lokalna cesta št. 425012 (Rdeči Kal –
Jordankal)).

5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo samo za
del storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo
za storitev kot celoto, samo za del storitve
ponudba ni možna.

7 a) Navedba, kjer je potrebno, spre-
jemljivost ali nesprejemljivost variant: ne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se bodo na podla-
gi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem
izvajala v obdobju do konca leta 2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje - kon-
taktna oseba Tone Kastelic.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2000
do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti potrdilo o vpla-
čilu v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52120-630-40206.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. maja 2000 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, tel. št. 068/34-81-100,
telefaks 068/34-81-131.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba - asfaltira-
nje 2000 - Ne odpiraj!“ in navedeno števil-
ko objave v Uradnem listu RS ter oznako
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. maja
2000 ob 12. uri na naslovu: Občina Treb-

nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v sejni sobi
v II. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni naročniku za
resnost ponudbe predložiti bančno garanci-
jo v višini 10 % razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila so opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev generalne
gradbene pogodbe in aneksov za vsak po-
samezni odsek ceste.

Naročnik bo vsa razpisana dela oddal
enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: vsebina listin, ki jih mora pred-
ložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo v roku 3 dni po oddaji
ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila:
Merila so natančneje opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo:
– ponudbena vrednost in plačilni pogoji,
– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– možnost sočasnega strojnega polaga-

nja asfalta za mulde in vozišče,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najniž-

ja ponudbena cena še ne predstavlja naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventuelno manjši ali večji
obseg del od razpisanega z ozirom na raz-
položljiva finančna sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V nobenem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

19. Datum predhodne obravnave name-
re o naročilu, če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ne.

Občina Trebnje

Št. 011-04-8/00 Ob-24464
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: izdelava pro-
jekta PGD, PZI za rekonstrukcijo ceste
R3-615/5736 Vogrsko–Volčja Draga.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vogrska–Volčja Draga.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.
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(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 po-
trebno izvesti v roku 80 dni po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontakt-
na oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za Izdelava projekta PGD,
PZI za rekonstrukcijo ceste R3-615/5736
Vogrsko-Volčja Draga.” – L. W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Republika Slovenija –
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-24465
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: izdelava idej-
nega projekta rekonstrukcije ceste-
G2-108/1182 Ribče-Litija od km 6.850
do km 10.000 Hotič–Log.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Hotič–Log.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja 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 po-
trebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, 1000 Ljub-
ljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontakt-
na oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 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 – vlo-
žišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za Izdelava idejnega pro-
jekta rekonstrukcije ceste – G2-108/1182
Ribče–Litija od km 6.850 do km 10.000
Hotič–Log.” – L. R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000) in na nje-
govi 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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/00 Ob-24466
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: izdelava idej-
nega projekta rekonstrukcije ceste
R1-225/1084 Stahovica–Črnivec od km
3+900 do km 5+400.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Stahovica–Črnivec.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).
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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 po-
trebno izvesti v roku 5 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 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 označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za Izdelava idejnega projekta re-
konstrukcije ceste R1-225/1084 Stahovi-
ca–Črnivec od km 3+900 do km 5+400.”
– K. D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 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 mo-
ra veljati vsaj 90 dni od roka določenega za
predložitev ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
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 teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti

obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-24498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana in Republi-
ka Slovenija – Servis skupnih služb Vlade
RS, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

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

3. Vrsta storitev in opis: izdelava pro-
jektne dokumentacije (strojne instalaci-
je, elektro instalacije, gradbene kon-
strukcije) za objekte v zazidalnem ob-
močju CO 5/4, Metelkova – južni del v
Ljubljani. Vrsta in obseg del sta navedena v
razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost javnega naročila zna-
ša: 75,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik predloži
variantno ponudbo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora obvezno priložiti
ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.

8. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja storitev ali čas trajanja storitev:
pričetek storitve: julij 2000, dokončanje sto-
ritve: sukcesivno do 2006.

9. (a) Polni naslov službe , od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venski etnografski muzej, Metelkova 2,
Ljubljana, tajništvo, kontaktna oseba: Ja-
sna Senčur, tel: 061/132-53-96, faks:
061/132-53-77.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 4. 2000 do
vključno 10. 4. 2000, vsak delovni dan od

9. do 12. ure, na podlagi dokazila o zahte-
vanem plačilu zneska za razpisno dokumen-
tacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, nakazilo na ŽR
št. 50100-603-40092 z obveznim pripisom
“Za razpisno dokumentacijo – Metelkova“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenski etnografski mu-
zej, Metelkova 2, Ljubljana, tajništvo, Jasna
Senčur.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 2000 ob 13. uri, v prostorih Sloven-
skega etnografskega muzeja, Metelkova 2,
Ljubljana, v 1. nd., sejna soba. Odpiranje
bo vodil Miro Vute.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ocenjene vrednosti naročila, z veljav-
nostjo do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

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

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

– finančna sposobnost,
– predpisana dovoljenja za opravljanje

dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– izpolnjevanje formalnih tehničnih po-
gojev, ustrezna pooblastila in delovne zmož-
nosti ter zadostne proste tehnične zmoglji-
vosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki,
sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkuš-
nje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: vključno 9. 8.
2000.

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

1. finančna sposobnost (0–10 točk),
2. reference ponudnika (0–68 točk),
3. pisna potrdila o referenah ponud-

nika izdana s strani posameznih naročnikov
(0–20 točk),

4. struktura zaposlenih (0–15 točk),
5. certifikat za sistem kakovosti ISO

9001 oziroma ISO 9002 (0–5 točk),
6. plačilni rok (0–5 točk),
Pri vrednotenju po točkah od 1–6 se

upošteva vplivnostni faktor 0,6.
7. ponudbena cena (1–100 točk).

Pri vrednotenju po točki 7 se upošteva
vplivnostni faktor 0,4.

Najugodnejša je tista ponudba, ki v se-
števku vrednotenja doseže največ točk.

18. Druge informacije o naročilu: da-
tum, do katerega bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 16. 6. 2000.

19., 20.
Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo
Republika Slovenija

Servis skupnih služb vlade
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Dvostopenjski javni razpis

Ob-24303
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi,

Oddelek gospodarskih javnih služb, Cesta
9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-517, telefaks 0601/64-011.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi dvosto-
penjskega javnega razpisa.

3. (a) Kraj dobave: Kotlarna Zagorje, Ce-
sta 20. julija 23, Zagorje ob Savi.

(b) Predmet javnega naročila: posodo-
bitev kotlarne Zagorje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oz. skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delne po-
nudbe ne bodo upoštevane.

4. Datum dobave, če je predvideno: va-
rianta I.: 31. 12. 2001, varianta II.: 15. 9.
2001.

5. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo za I. stopnjo razpisa v slovenskem
jeziku pri pooblaščeni osebi naročnika: Vi-
ljem Brodar tel. 0601/64-517 na naslovu:
Občina Zagorje ob Savi- Odd. gospodar-
skih javnih služb, Cesta 9. avgusta 5, Za-
gorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig
razpisne dokumentacije: razpisna dokumen-
tacija za I. stopnjo razpisa bo na razpolago
(vpogled oziroma dvig) do 28. 4. 2000 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za vpogled
oziroma dvig razpisne dokumentacije: vpo-
gled v razpisno dokumentacijo je brezpla-
čen, dvig razpisne dokumentacije pa je po-
gojen s predhodnim plačilom 30.000 SIT
(brez DDV) na žiro račun KOP, Javno komu-
nalno podjetje Zagorje ob Savi,d.o.o., št.
52720-601-10675 APP Zagorje ob Savi ali
na blagajni KOP Zagorje ob Savi,d.o.o., Ce-
sta zmage 57, Zagorje ob Savi, vsak delov-
ni dan med 6. in 14. uro.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbe na I.
stopnji razpisa  morajo biti predložene naj-
kasneje do 15. 5. 2000 do 10. ure, po-
nudbe predložene po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Občina Zagorje ob Savi –
Odd. gospodarskih javnih služb, Cesta 9.
avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Ponudba na I. stopnji javnega razpisa
mora biti oddana v zapečateni kuverti (ovoj-
nici). Vsaka kuverta (ovojnica) mora biti ja-
sno označena v skladu z navodilom iz razpi-
sne dokumentacije.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb na I. stopnji bo dne
17. 5. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta št. 5,
Zagorje ob Savi.

Predstavnik ponudnika mora, pred ude-
ležbo na javnem odpiranju ponudb, komisiji
predložiti žigosano pooblastilo s po notarju

overjenim podpisom ponudnikovega zastop-
nika in osebno izkaznico.

Zastopnik ponudnika mora, pred ude-
ležbo na javnem odpiranju ponudb, komisiji
predložiti izpis iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od 14 dni in osebno  izkaznico.

8. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.

Občina Zagorje ob Savi

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-24279
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2,
6230 Postojna.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb 10.
3. 2000, ocenjevanje in sklep o izbiri 15. 3.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proavto, d.o.o., Ulica 15.
maja 6, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Po-
stojna, NMP.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reanimacijsko vozilo z
medicinsko opremo.

7. Pogodbena vrednost: 19,634.220
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,201.180 SIT, 19,634.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21453.

Zdravstveni dom
dr. Franca Ambrožiča, Postojna

Št. 277/00 Ob-24240
1. Naročnik, poštni naslov: Šolski cen-

ter Rudolf Maister, Novi trg 41a, 1241 Kam-
nik.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispela le ena
ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: ŠCRM, Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko;
100.000 l letno.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 17 z dne 25. 2. 2000, Ob-21835.

Šolski center Rudolf Maister, Kamnik

Št. 3/4-00-I/1 Ob-24241
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.

3. Datum izbire: 3. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje in Kočevska
reka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: EL kurilno olje, ca.
600.000 litrov.

7. Pogodbena vrednost: s takso:
42,735.000 SIT, brez takse: 37,183.692
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe je s takso:
42,735.000 SIT, brez takse: 37,183.800
SIT, celoletni popust 5,50 SIT/l, vrednost
najnižje ponudbe je s takso: 42,247.380
SIT, brez takse: 36,678.180 SIT, celoletni
popust 5 SIT/l.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 4-5 z dne 21. 1. 2000, Ob-19065.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 403-13/99-21303 Ob-24285
1. Naročnik, poštni naslov: Jeko-in

d.o.o., 4270 Jesenice, Titova 51.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

nik je bil s svojo ponudbo najugodnejši po
naslednjih merilih, in sicer: cena 50 %, po-
daljšana garancija 25 %, reference 20 %,
ponudba nadomestnega vozila v primeru ok-
vare 5 %.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC - Intercar d.o.o., Bara-
gova 5, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: Mercedes-Benz ATEGO
1523 AK/3260/ 4x4, trostrani prekuc-
nik s pogonom na vsa kolesa.

7. Pogodbena vrednost: 15,299.998
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,299.998 in 14,815.190 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999 0/2-01/99.

Jeko-in d.o.o., Jesenice
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Št. 211 Ob-24371

1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-
ter Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup mil in raz-
kužil za potrebe Kliničnega centra Ljublja-
na.

3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. učinkovitost razkužila 15%,
2. varnost razkužila 15%,
3. uporabnost razkužila 15%,
4. ponudbena cena 55%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Harper, d.o.o., Vodnikova 187,
Ljubljana,

2. Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljub-
ljana,

3. Henkel-Ecolab, d.o.o., Vajngerlo-
va 4, Maribor,

4. Beiersdorf, d.o.o., Kajuhova 5,
Ljubljana,

5. PRI-Ma, d.o.o., Igriška 2, Ljubljana,
6. Angiomedic, d.o.o., Partizanska

109, Sežana.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1.a) mila v vrečkah: Harper, d.o.o.
– 23.000 l,

1.b) mila v plastenkah: Medis,
d.o.o. – 7.000 l,

2.a) razkužila za roke v vrečkah:
Harper, d.o.o. – 7.000 l,

2.b) razkužila za roke v plastenkah:
Medis, d.o.o. – 1.000 l,

2.c) razkužila za kirurško razkuže-
vanje rok: Medis, d.o.o. – 2.000 l,

3.a) razkužila za kožo bolnika –
obarvana: Medis, d.o.o. – 3.500 l,

3.b) razkužila za kožo bolnika –
neobarvana: Medis, d.o.o. – 2.000 l,

4. razkužila za sluznico: Medis,
d.o.o. – 1.000 l,

5. razkužila za instrumente in pri-
pomočke: Medis, d.o.o. – 70.000 l,

6.a) razkužila za termolabilne in-
strumente – aldehidna: Henkel-Ecolab,
d.o.o. – 10.000 l,

6.b) razkužila za termolabilne in-
strumente – nealdehidna: Henkel-Ecolab,
d.o.o. – 2.000 l,

7. razkužila za površine in opremo:
Beiersdorf, d.o.o. – 100.000 l,

8. razkužilni robčki: PRI-Ma, d.o.o.
– 300.000 kom,

9.a) ščetke za kirurško umivanje
rok – suhe: Angiomedic, d.o.o. – 5.000
kom,

9.b) ščetke za kirurško umivanje
rok – z dodatkom mila: Angiomedic,
d.o.o. – 95.000 kom.

7. Pogodbena vrednost:
1. Harper, d.o.o. – 45,224.522 SIT,
2. Medis, d.o.o. – 18,362.900 SIT,
3. Henkel-Ecolab, d.o.o. –

3,484.200 SIT,
4. Beiersdorf, d.o.o. – 1,135.512

SIT,

5. PRI-Ma, d.o.o. – 1,715.980 SIT,
6. Angiomedic, d.o.o. – 10,746.414

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
skupina 1.a) 55,504.520 SIT,

34,376.720 SIT,
skupina 1.b) 16,648.100 SIT,

4,929.645 SIT,
skupina 2.a) 17,907.610 SIT,

12,005.280 SIT,
skupina 2.b) 3,115.020 SIT, 1,185.840

SIT,
skupina 2.c) 6,230.040 SIT, 2,347.920

SIT,
skupina 3.a) 5,946.885 SIT, 2,725.660

SIT,
skupina 3.b) 2,971.020 SIT, 1,557.520

SIT,
skupina 4. 2,062.230 SIT, 1,296.000

SIT,
skupina 5. 5,841.500 SIT, 2,268.000

SIT,
skupina 6.a) 3,754.200 SIT, 3,195.000

SIT,
skupina 6.b) 305.840 SIT, 289.200

SIT,
skupina 7. 4,165.000 SIT, 1,251.669

SIT,
skupina 8. 3,487.264 SIT, 1,813.560

SIT,
skupina 9.a) 535.486 SIT, 347.004 SIT,
skupina 9.b) 11,304.683 SIT,

8,817.900 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo je predvidevalo delne in kompletne
ponudbe.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12917.

Klinični center Ljubljana

Št. 2/2000 Ob-24387
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 2000 Mari-
bor, Ulica talcev 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 23. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): poleg pogojev, ki izhajajo iz 40.
člena ZJN in so v razpisni dokumentaciji
natančno opredeljeni, zahtevamo od ponud-
nika še:

– da ima tehnične zmožnosti in razpo-
ložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo po-
godbenih obveznosti ter da izpolnjuje druge
pogoje za opravljanje dejavnosti za katero
ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za 100% razpi-
sane vrste blaga po posamezni skupini ozi-
roma podskupini,

– da zagotavlja rok dobave, najkasneje v
treh tednih,

– da bo na zahtevo naročnika poslal
vzorce blaga,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da je v zadnjih dveh letih s področja
javnega naročila, ki je predmet razpisa, os-
krboval najmanj 5 poslovnih partnerjev,

– da bo blago iz I. skupine ustrezalo zah-
tevani kvaliteti,

– da zagotavlja dobavo fco lokacije na-
ročnika – razloženo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost je priznana, po
posamezni skupini, naslednjim do-
baviteljem:

– Sanolabor, d.d., skupina I. (podskupi-
na 1., 2., 4., 5.), II., III., IV.,

– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
skupina I. (podskupina 2.),

– Alpos Meding, d.o.o., skupina I. (pod-
skupina 2., 4., 5.), II., III., IV.,

– Dibetec, d.o.o., skupina I. (podskupi-
na 1., 3.),

– Iris, mednarodna trgovina, d.o.o., sku-
pina I. (podskupina 1., 2.), II.,

– Mikro + Polo, d.o.o., skupina I. (pod-
skupina 4., 6., 7.), II., III., IV.,

– Adriamed, d.o.o., skupina I. (podsku-
pina 1.),

– Interexport, d.o.o., skupina I. (pod-
skupina 5.), II.

6. (a) Kraj dobave: fco lokacije naročni-
ka – razloženo.

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

I. reagenti in ostali materiali za analiza-
torje s 7 podskupinami,

II. laboratorijski testi,
III. kemikalije,
IV. laboratorijski potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana na

podlagi cenikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v SIT:
I.1. 52,620.858,78 SIT,

43,679.983,12 SIT,
I.2. 25,993.568 SIT, 22,690.440 SIT,
I.3. 3,891.317 SIT, 3,891.317 SIT,
I.4. 6,394.177 SIT, 4,612.096 SIT,
I.5. 4,705.472 SIT, 4,569.391,64 SIT,
I.6. 1,525.444,92 SIT, 1,525.444,92

SIT,
I.7. 2,485.273,32 SIT, 2,485.273,32 SIT,
II. 5,693.925,48 SIT, 2,622.606 SIT,
III. 1,822.598 SIT, 1,449.297,18 SIT,
IV. 22,880.257,49 SIT, 19,716.242 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 11. 2. 2000,
Ob-20572.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Ob-24388
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki in-

štitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za blago.
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3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje splošnih in poseb-
nih pogojev ter doseženo največje število
točk pri merilih:

– cena – 60%,
– reference – 10%,
– stroški vzdrževanja – 10%,
– dobavni rok – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., PSC
Ljubljana, Tržaška 108, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: vozilo kombi – Furgon.
7. Pogodbena vrednost: 3,552.718,60

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,552.718,60 SIT, 3,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000.

Onkološki inštitut

Ob-24399
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
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) sklop A: osebno vozilo: TPV, d.d., PC
TPV Avto, Kandijska 60, 8000 Novo mesto,

b) sklop B: kombinirano vozilo – kombi
za prevoz krst: Tamček M&M, d.o.o., Ce-
lovška 55, 1000 Ljubljana,

c) skupina C: tovorno ekipno vozilo za
vzdrževanje: Gimpex, d.o.o., Ločna 10a,
8000 Novo mesto,

d) skupina D: električni mobilni agregat:
Autocommerce, d.o.o., Seidlova c. 16,
8000 Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto (za vse
štiri sklope).

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

sklop A: eno osebno vozilo,
sklop B: eno kombinirano vozilo –

kombi za prevoz krst,
sklop C: eno tovorno ekipno vozilo za

vzdrževanje,
sklop D: en električni mobilni agre-

gat.
7. Pogodbena vrednost:
sklop A: osebno vozilo: 2,940.824 SIT,
sklop B: kombinirano vozilo – kombi za

prevoz krst: 5,601.330 SIT,
sklop C: tovorno ekipno vozilo za vzdr-

ževanje: 6,329.993 SIT,
sklop D: električni mobilni agregat:

3,232.992 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
sklop A: osebno vozilo: 2,
sklop B: kombinirano vozilo – kombi za

prevoz krst: 3,

sklop C: tovorno ekipno vozilo za vzdr-
ževanje: 5,

sklop D: električni mobilni agregat: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– najvišja ponudba znaša za:
sklop A: osebno vozilo: 3,521.210 SIT,
sklop B: kombinirano vozilo – kombi za

prevoz krst: 5,933.921 SIT,
sklop C: tovorno ekipno vozilo za vzdr-

ževanje: 6,642.580 SIT,
sklop D: električni mobilni agregat:

4,493.035 SIT;
– najnižja ponudba znaša:
sklop A: osebno vozilo: 2,850.050 SIT,
sklop B: kombinirano vozilo – kombi za

prevoz krst: 4,393.813 SIT,
sklop C: tovorno ekipno vozilo za vzdr-

ževanje: 4,044.560 SIT,
sklop D: električni mobilni agregat:

3,232.992 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-20770.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 26 Ob-2440
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Mur-

ska Sobota, Talanyijeva ul. 6, 9000 Murska
Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nabavo naslednjih
skupin prehrambenih artiklov:

– junčje, telečje in svinjsko meso in iz-
delki,

– perutninsko meso, izdelki in drobovi-
na,

– mleko in mlečni izdelki,
– kruh, pekovski ter mlevski izdelki.
3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji (kvaliteta, cena, komercial-
no-plačilni pogoji, pogoji in rok dobave, po-
sebne ugodnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– junčje, telečje in svinjsko meso in iz-
delki se izbere: Pomurka Trženje Ljubljana,
d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana,

– perutninsko meso, izdelki in drobovi-
na se izbere: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj,

– mleko in mlečni izdelki se izbere: Po-
murske mlekarne, d.d., Industrijska 10,
9000 Murska Sobota,

– kruh, pekovski ter mlevski izdelki se
izbere: Mlinopek, d.d., Industrijska 11,
9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Murska Sobota
z enotami: Miške, Talanyijeva ul. 6, Murska
Sobota; Ringa Raja, Gregorčičeva 23, Mur-
ska Sobota; Gozdiček, Št. Kovača 23, Mur-
ska Sobota; Urška, Prešernova ul. 10, Mur-
ska Sobota; Potoček, Lendavska ul. 45/b,
Murska Sobota; Krtek, Bakovci, Vrtna ul. 2;
Veverička, Rakičan, Lendavska ul. 4; Ro-
mano, Černelavci, Pušča.

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

7. Pogodbena vrednost:

– junčje, telečje in svinjsko meso in iz-
delki: 5,000.000 SIT,

– perutninsko meso, izdelki in drobovi-
na: 2,000.000 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 4,000.000 SIT,
– kruh, pekovski ter mlevski izdelki:

2,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– junčje, telečje in svinjsko meso in iz-

delki: 5,215.671 SIT, 5,149.943 SIT,
– perutninsko meso, izdelki in drobovi-

na: 2,058.550 SIT, 1,955.674 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 4,107.605

SIT, 3,946.431 SIT,
– kruh, pekovski ter mlevski izdelki:

2,524.704 SIT, 2,513.379 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, št.
16/03-2000, Ob-18639.

Vrtec Murska Sobota

Ob-24407
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
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 za nakup goriv in
filtrov - ponovitev.

3. Datum izbire: datum odpiranja 13. 3.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponovni javni razpis ni uspel.
Prispela samo ena popolna ponudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,

skladišče kupca.
(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
sklop 1: 1,
sklop 2:0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 14 z dne 18. 2. 2000, Ob-21539.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 364-8/00-0406 Ob-24441
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 omeji-
tev za izdelavo in montažo razpravnih dvo-
ran za potrebe Okrajnega sodišča v Ljublja-
ni.

3. Datum izbire: 16. 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: Komin Inženiring, d.o.o.,
Pod hribom 55, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: 12 razpravnih dvoran.
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7. Pogodbena vrednost:
13,459.134,43 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
13,459.134,43 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,423.408 SIT, 13,459.134,43 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-24485
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 4, Ruše.
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): cena in druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Porsche inter auto, d.o.o.,
podružnica Porsche Maribor, Šentiljska c.
128a, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco lokacija OŠ Jan-
ka Glazerja, Ruše.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombi za prevoz učen-
cev in zaposlenih šole.

7. Pogodbena vrednost: 6,645.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,460.616 SIT, 6,645.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21940.

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše

Ob-24486
1. Naročnik, poštni naslov: Dom Matev-

ža Langusa, Cesta na Jezerca 17, Radovlji-
ca.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis o izbiri izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5.
6. (a) Kraj dobave: Dom Matevža Langu-

sa, Cesta na Jezerca 17, Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sposobnost po 50. členu
se prizna naslednjim ponudnikom:

za skupino mesni izdelki
1. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja

Loka,
2. Nadika veleprodaja in maloprodaja,

d.o.o., Ljubljana,
3. Arvaj Anton, s.p. – Mesarija, Kranj,
za skupino sveže meso
4. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja

Loka,
5. Nadika veleprodaja in maloprodaja,

d.o.o., Ljubljana,

6. Arvaj Anton, s.p. – Mesarija, Kranj,
za skupino mleko in mlečni izdelki
7. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
8. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
za skupno splošno prehrambeno blago
9. Emona blagovni center, d.d., Ljubljana,
10. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja

Loka,
za skupino sadje in zelenjava I. kvali-

teta
11. Nadika veleprodaja in maloprodaja,

d.o.o., Ljubljana,
12. Živila Kranj trgovina in gostinstvo,

d.d., Naklo,
za skupino zamrznjena živila I. (moč-

nata)
13. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
14. Živila Kranj trgovina in gostinstvo,

d.d., Naklo,
za skupino zamrznjena živila II (zele-

njava)
15. Živila Kranj trgovina in gostinstvo,

d.d., Naklo,
16. Kvibo, d.o.o., Tržič,
za skupino testenine
17. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica,
18. Živila Kranj trgovina in gostinstvo,

d.d., Naklo,
za skupino sladoled
19. Živila Kranj trgovina in gostinstvo,

d.d., Naklo,
20. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
za skupino splošna skupina manjša
21. Emona blagovni center d.d., Ljub-

ljana,
22. Mercator Gorenjska, d.d., Škofja

Loka,
za skupino kruh in pecivo
23. Pekarna Planika, d.o.o., Bled,
24. Žito Gorenjka, d.d., Lesce.
7. Pogodbena vrednost: 10,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12 (vse

popolne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. mesni izdelki 611.981,10 SIT,

384.000 SIT,
2. sveže meso 2,133.675,54 SIT,

1,850.300 SIT,
3. mlečni izdelki 1,925.501,20 SIT,

1,535.738,10 SIT,
4. splošno prehram. blago

2,697.488,25 SIT, 2,434.891,22 SIT,
5. sadje in zelenajva 1,624.447,06

SIT, 969.345 SIT,
6. zamrznjena živila – močnata

210.746,40 SIT, 73.530 SIT,
7. zamrznjena zelenjava 576.424,30

SIT, 398.550 SIT,
8. testenine 69.326,73 SIT, 52.281

SIT,
9. sladoled 102.463 SIT, 56.704,75

SIT,
10. splošna skupina manjša 60.533

SIT, 53.946,15 SIT,
11. kruh, pecivo 689.068,70 SIT,

622.121 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 16-17 z dne 25. 2.
2000.

13.
Dom Matevža Langusa Radovljica

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. 403-128/98 Ob-24243
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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): naročila po razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hri-
bom 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje prenove
objektov za Pravno fakulteto v Ljubljani:

a) mizarska dela in
b) kleparska dela.
7. Pogodbena vrednost:
a) mizarska dela 52,761.982 SIT,
b) kleparska dela: 8,550.388 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) mizarska dela: 3,
b) kleparska dela: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) mizarska dela: 58,810.752,

52,761.982 SIT,
b) kleparska dela: 10,350.103 SIT,

8,550.388 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-17310.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-128/98 Ob-24244
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– mizarska dela: Sling, Dunajska 22,

1000 Ljubljana,
– kamnoseška dela: Teracerstvo Tosič,

s.p., Koper,
– ključavničarska dela: Tiping, d.o.o.,

Murska Sobota,
– strojne instalacije: Energoconsulting,

d.d., Gosposvetska 89, 2000 Maribor,
– elektro instalacije: Projekt MR, d.d.,

Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del – 3. etapa na objektu Uni-
verzitetne stavbe v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
– mizarska dela: 24,947.936,80 SIT,
– kamnoseška dela: 38,230.892 SIT,
– ključavničarska dela: 37,917.830,45

SIT,
– strojne instalacije: 37,339.427,30 SIT,
– elektro instalacije: 85,297.507 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– mizarska dela: 3,
– kamnoseška dela: 4,
– ključavničarska dela: 2,
– strojne instalacije: 2,
– elektro instalacije: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– mizarska dela: 26,910.931,32 SIT,

1,230.944 SIT,
– kamnoseška dela: 45,522.451,53

SIT, 27,411.077,40 SIT,
– ključavničarska dela: 38,952.799,94

SIT, 37,917.830,44 SIT,
– strojne instalacije: 37,339.427,30

SIT, 35,978.897 SIT,
– elektro instalacije: 89,894.823 SIT,

85,400.081,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18631.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 833/2000 Ob-24245
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pe-
trovci.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

3. Datum izbire: 17. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, kvaliteta, rok izvedbe,
garancijski roki in morebitne druge ugodno-
sti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prekmurka, trgovsko obrtna
zadruga Murska Sobota, Slomškova ul. 25,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela na tribunah s pomožnimi objekti
pri nogometnem igrišču v Križevcih.

7. Pogodbena vrednost:
17,284.321,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,822.619,70 SIT, 17,284.321,60
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000, Ob-21854.

Občina Gornji Petrovci

Št. 05117/00 Ob-24246
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2.
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: Granit, d.d., Titova c. 87,
2310 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
353,750.875,50 SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 409,074.628,70 SIT,
353,750.875,50 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-20776.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-24398
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
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Novo mesto, d.d., Trdinova 23, 8000
Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodo-
voda v Straži – Pod Srobotnikom.

7. Pogodbena vrednost:
13,407.172,49 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,095.163 SIT, 13,407.172,49 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-20778.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 02/01-00 Ob-24405
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
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): doseg najvišjega števila točk
(100) meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno VOC d.d. Celje, Vzdrževanje
in obnova cest d.d., Lava 42.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: letno in zimsko vzdr-
ževanja lokalnih cest v Občini Žalec za
leto 2000.

7. Pogodbena vrednost: 68,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,565.934 SIT, 88,522.438 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,
Ob-19387.

Občina Žalec

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

Preklic

Št. 2-1481/00 Ob-24500
Preklicujemo objavo glavnih podatkov o

izidu razpisa storitev za izdelavo projektne
dokumentacije PGD, PZI remontov prog na
območju Slovenskih železnic, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10797.

Utemeljitev: razveljavitev razpisa je izve-
dena na podlagi vloge za revizijo postopka in
kasnejše ugotovitve razpisne komisije, da no-
bena od ponudb ne ustreza zahtevam razpi-
sne dokumentacije in zato se postopek od-
daje javnega naročila brez omejitev razveljavi
v skladu s tretjim odstavkom 66. člena ZJN.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 1-00 Ob-24239
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37/b, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: izbire ni bilo.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): predloženi ponudbi nista bili po-
polni.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 404-08-83/2000 Ob-24299
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva 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-
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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 RS

Ob-24305
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Ribni-

ca, Majnikova ul. 3, 1310 Ribnica.
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): cena, kvaliteta izdelkov, referen-
ce, lastna proizvodnja, posebne ugodnosti,
plačilni roki, celovitost opisa, skladnost vse-
bine ponudbe.

Za skupine živil: I. sadje in zelenjava, II.
mleko in mlečni izdelki, VIII. perutninsko me-
so, XI. sadni sokovi in XIV. splošno pre-
hrambeno blago, nista prispeli po dve po-
polni ponudbi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: za skupino II. kruh: Pekarna in
slaščičarna Đorđevska Ivanka, s.p., Škrabčev
trg 44, 1310 Ribnica in Pekarna Blatnik,
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm-Dobre-
polje, za skupino IV. pekovsko pecivo: Pe-
karstvo in testeninarstvo Žito, Prehrambena
industrija, d.d., Šmartinska c. 154, 1000 Ljub-
ljana in Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica, za skupino V. mlevski
izdelki: Pekarstvo in testeninarstvo Žito, d.d.,
Prehrambena industrija, d.d., Šmartinska c.
154, 1000 Ljubljana in Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291, za skupino
VI. sveže meso: Mesarstvo Bradač, s.p., Ljub-
ljanska c. 45, 1330 Kočevje, za skupino VII
mesni izdelki: Pomurka Trženje Ljubljana,
d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana, za sku-
pino IX. konzervirana zelenjava in pol proizvo-
di: Kolinska, d.d., Šmartinska cesta 30, 1000
Ljubljana, za skupino X. ribe: KZ Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto, za skupi-
no XII. zamrznjene testenine: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, za
skupino XIII. jajca KZ Krka, z.o.o., Rozmano-
va 10, 8000 Novo mesto, za skupino XV.
jabolka: KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sukce-
sivna dobava živil v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: 18,506.000
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: za skupino I.

sadje in zelenjava 1, za skupino II. mleko in
mlečni izdelki 1, za skupino III. kruh: 4, za
skupino V. mlevski izdelki: 3, za skupino VI.
sveže meso: 2, za skupino VII. mesni izdel-
ki: 2, za skupino VIII. perutninsko meso: 1,
za skupino IX. konzervirana zelenjava in pol-
proizvodi: 2, za skupino X. ribe: 2, za skupi-
no XI. sadni sokovi: 1, za skupino XII. za-
mrznjene testenine: 4, za skupino XIII. jaj-
ca: 2, za skupino XIV. splošno prehrambe-
no blago: 1, za skupino XV. jabolka: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za skupino II. kruh: 924.148,30 SIT
in 755.360 SIT, za skupino IV. pekovsko
pecivo: 1,613.647,50 SIT in
1,572.513,33 SIT, za skupino V. mlevski

izdelki: 469.888,40 SIT in 430.687,70
SIT, za skupino VI. sveže meso:
1,727.000 SIT in 1,564.105,30 SIT, za
skupino VII. mesni izdelki: 504.690,99
SIT in 473.648 SIT, za skupino IX. kon-
zervirana zelenjava in polproizvodi:
943.242,77 SIT in 836.471,69 SIT, za
skupino X. ribe: 220.500 SIT in
200.324,20 SIT, za skupino XII. zamrz-
njene testenine: 948.560 SIT in
619.804,80 SIT, za skupino XIII. jajca:
234.000 SIT in 214.488 SIT, za skupino
XV. jabolka: 393.080 SIT in 263.500 SIT.

11., 12.
Vrtec Ribnica

Št. 46/2000 Ob-24361
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: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjeni pogoji in merila, nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Podjetje za gozdne gradnje
in hortikulturno, d.o.o., Kosarjeva 4, Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju obči-
ne Ruše za leto 2000–2002.

7. Pogodbena vrednost: 6,146.098 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,573.664 SIT, 6,146.098 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000.

Občina Ruše

Št. 352-21-9/00 Ob-24272
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: upošte-

vana so bila naslednja merila za izbiro naju-
godnejšega ponudnika:

– vsebina in obseg dela,
– usposobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku po-

nudnik,
– ponudbena cena del.
Vrednost meril je določena z vrstnim re-

dom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Investbiro Koper d.d., Ko-
per, Trg Brolo 12, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va prostorske dokumentacije za nave-
zavo Luke Koper na avtocestno omrež-
je.

7. Pogodbena vrednost: 5,950.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izdelovalec
bo prevzel nalogo v celoti brez zunanjih so-
delavcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,950.000 SIT, 5,926.000 SIT.
11., 12., 13.

Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 81-33/117 Ob-24283
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 8. 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
(15%), potrjene pozitivne reference ponud-
nika pri podobnih delih na objektih drugih
naročnikov (15%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Reinal, d.o.o., Špruhe 18,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba sanacije A.B. stebrov na DV 110 kV
Formin-Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost:
21,653.757,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 6,115.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,653.757,50 SIT, 18,893.718,78
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 11-12 z dne 11. 2.
2000.

Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-24297
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana Polje.

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

3. Datum izbire: 3. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. Kadrovska usposobljenost ponud-

nika za predmet javnega naročila:
Izločilni kriterij: ponudnik ima zaposlenih

manj kot 25 delavcev na področju predme-
ta javnega naročila.

Število točk Število zaposlenih

5 Več kot 55
3 Več kot 35
1 Manj kot 35

2. Cena
Izločilni kriterij: cena ni podana

Število točk Cena

10 Najnižja cena
7 101% do 105% najnižje cene
5 106% do 110% najnižje cene
3 111% do 120% najnižje cene
1 121% do 130% najnižje cene
0 Več kot 131% najnižje cene
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3. Zagotovljenost zahtevanih pogojev
kakovosti izvajalca

Izločilni kriterij: ne izpolnjuje tehničnih
zahtev naročnika

Število točk Kakovost

10 Visoka, pridobljen ISO standard
0 Normalna, izpolnjuje zahteve

4. Reference – izkušnje na področju
predmeta javnega naročila

Izločilni kriterij: referenčna lista ni prilo-
žena.

Število točk Število referenčnih poslov

7 Več kot 10 poslov
5 Več kot 7 poslov
3 4 do 7 poslov
1 Manj kot 4 posli

5. Doba opravljanja dejavnosti

Število točk Doba opravljanja dejavnosti

3 Več kot 5 let
0 Manj kot 5 let

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Periteks, d.o.o., Blatnica 2,
1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pranje
in vzdrževanje perila, ca. 800kg/dan.

7. Pogodbena vrednost: 202,30 SIT za
kg perila.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 216,58 SIT za kg perila, 202,30 SIT.
11., 12., 13.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 02.4-336/00 Ob-24351
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ocenjevanje ponudb v skladu z
razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PRO-LOCO, družba za
prostorski inženiring, Trubarjeva 57, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va presoje vplivov na okolje za progo
Divača–Koper.

7. Pogodbena vrednost: 7,102.535 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,000.000 SIT, 7,102.535 SIT.
11., 12.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 220-008/99 Ob-24395
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo in Uprava Republike Slovenije za teleko-
munikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana.

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): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja po merilih iz razpisne dokumen-
tacije št. 220-008/99 zbral največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čistoča d.o.o., Lobodova
18, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje čiščenja v upravni stavbi URSZP in
URST.

7. Pogodbena vrednost: 393.176 SIT
(Uprava RS za zračno plovbo) in 127.211
SIT (Uprava RS za telekomunikacije); sku-
paj 520.387 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 771.742,76 SIT; 506.749,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije:Uradni
list RS št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-21952.

14.
Republika Slovenija

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 763/00 Ob-24396
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska cesta 58.

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

3. Datum izbire: 13. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– reference ponudnika o opravljenih de-

lih s področja razpisanih del v JP Elektro
Ljubljana,

– reference ponudnika o opravljenih de-
lih s področja razpisanih del v drugih elek-
trogospodarskih družbah Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– PE Elektro Kočevje: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,

– PE Elektro Ljubljana mesto: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,

– PE Elektro Ljubljana okolica: Berg,
d.o.o., Dob 41, 1296 Šentvid pri Stični,

– PE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,

– PE Elektro Trbovlje: Berg, d.o.o., Dob
41, 1296 Šentvid pri Stični.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje strokovnega nadzora gradbenih in
elektromontažnih del pri gradnji trans-
formatorskih postaj SN/NN z SN in NN
vodi.

7. Pogodbena vrednost:
– PE Elektro Kočevje: C & G, d.o.o.,

Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 2,008.000
SIT (brez DDV),

– PE Elektro Ljubljana mesto: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana – 2,450.000
SIT (brez DDV),

– PE Elektro Ljubljana okolica: Berg,
d.o.o., Dob 41, 1296 Šentvid pri Stični –
5,988.270 SIT (brez DDV),

– PE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 4,744.000
SIT (brez DDV),

– PE Elektro Trbovlje: Berg, d.o.o., Dob
41, 1296 Šentvid pri Stični – 3,990.000
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb:
– PE Elektro Kočevje: 3 + 1 nepopolna,
– PE Elektro Ljubljana mesto: 3 + 1 ne-

popolna,
– PE Elektro Ljubljana okolica: 3 + 1

nepopolna,
– PE Elektro Novo mesto: 3 + 1 nepo-

polna,
– PE Elektro Trbovlje: 2 + 1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– PE Elektro Kočevje: 3,240.000 SIT,

2,008.000 SIT,
– PE Elektro Ljubljana mesto:

2,780.000 SIT, 2,297.100 SIT,
– PE Elektro Ljubljana okolica:

8,753.000 SIT, 5,988.270 SIT,
– PE Elektro Novo mesto: 7,920.000

SIT, 4,744.000 SIT,
– PE Elektro Trbovlje: 4,548.000 SIT,

3,990.000 SIT.
11., 12.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 90315-1/2000-8 Ob-24452
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Celje

d.o.o., Ulica XIV: divizije 10, 3000 Celje,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. Uskladitev mej območij - območ-

je 2000-06,
3.2. Uskladitev mej območij - območ-

je 2000-07,
3.3. Uskladitev mej območij - območ-

je 2000-08.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 6,480.000 SIT,
– naloga 3.2.: 8,672.400 SIT,
– naloga 3.3.: 8,520.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): naloga 3.3.: 21%.
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9. Število prejetih ponudb: za vsako od
razpisanih nalog so bile prejete po 3 po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– naloga 3.1.: najnižja 6,480.000 SIT,
najvišja 7,215.000 SIT,

– naloga 3.2.: najnižja 8,672.400 SIT,
najvišja 9,964.600 SIT,

– naloga 3.3.: najnižja 8,520.000 SIT,
najvišja 9,627.600 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 25/2000 Ob-24462
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 17. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– poslovna usposobljenost za izvedbo

projekta – 10,
– z referencami podkrepljena aktivna pri-

sotnost na skandinavskem trgu – 25,
– z referencami podkrepljeno izvajanje

podobnih aktivnosti v preteklosti – 30,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov

s skandinavskimi podjetji – 20,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta – 5,
– obseg storitev glede na ceno – 5,
– druge ugodnosti – 5
Skupaj točk – 100
Ponudba podjetja IBDG je dosegla naj-

višjo skupno oceno glede na zgoraj nave-
dena merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: I.B.D.G. Ltd, 10 The Green,
Newport Pagnell, Milton Keynes, MK16
OJW, Velika Britanija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nude-
nje svetovalnih uslug in izvedbo poslov-
no prodajnih delegacij na Norveško in
Dansko in obiskov potencialnih kupcev
iz Skandinavije.

7. Pogodbene vrednost:
– ponudba za Dansko: skupni stroški:

13,484.250 SIT,
– ponudba za Norveško: skupni stroški:

13,484.250 SIT,
– ponudba za obiske kupcev: skupni

stroški: 14,376.272 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,020.000 SIT, 14,900.000 SIT.
11, 12., 13.

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 25/2000 Ob-24463
1. Employer: Ministry of Economic Re-

lations and Development, Trade and Invest-
ment Promotion Office, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

2. The process of selecting the most
successful tenderer: invitation for tenders
submitted by tenderers from all countries.

3. Date of notification of award: 17th

March 2000.
4. Tender evaluation factors

Merit points in %
– Business capability for the implemen-

tation of the Project – 10,
– Presence in the markets of Scandina-

via documented by references – 25,
– Track record of activities of similar na-

ture and complexity successfully carried out
– 30,

– Skills and facilities required for estab-
lishing contacts with Scandinavian compa-
nies – 20,

– Transparent financial structure of the
project – 5,

– Value for money, i.e. scope of servi-
ces to match the contract value – 5,

– Other advantages – 5,
– Total – 100.
5. Name and address of the successful

tenderer: I.B.D.G. Ltd, 10 The Green, New-
port Pagnell, Milton Keynes, MK16 OJW,
Great Britain.

6. Scope of contract: Procurement of
Consultancy Services for the promotion of
Slovenian exporters, the organisation of the
export sales missions to Norway and Den-
mark, and the inward buyer missions from
Scandinavia.

7. Contract price
– Contract for Denmark: Contract pri-

ces: 13,484.250 SIT,
– Contract for Norway: Contract prices:

13,484.250 SIT,
– Contract for inward buyer mission:

Contract prices: 14,376.272 SIT.
8.
9. Number of received tenders: 4.
10. Value of the lowest tender:

12,020.000 SIT, Value of the highest ten-
der: 14,900,000 SIT.

11, 12., 13.
Ministry of Economic Relations

and Development
Trade and Investment

Promotion Office

Št. 40/2000 Ob-24488
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 21. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 60%,
– reference 25%,
– plačilni rok 10%,
– čas izdelave 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Bo-

žica Junačko, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
– Zasebni zobotehnični laboratorij, Voj-

ko Veber, Trg J. Lampreta 1, 3325 Šo-
štanj,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Karl
Tajnšek, Vodnikova 1, 3320 Velenje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Alen-
ka Šmon, Vodnikova 1, 3320 Velenje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Ja-
roslava Tesovnik, Vodnikova 1, 3320 Vele-
nje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Dam-
jana Špegel, Vodnikova 1, 3320 Velenje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Su-
zana Potočnik, Trg J. Lampreta, 3325 Šo-
štanj,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Iva-
na Navodnik, Vodnikova 1, 3320 Velenje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Ingrid
Horvat, Vodnikova 1, 3320 Velenje,

– Zasebni zobotehnični laboratorij, Sto-
jiša Aničič, Vodnikova 1, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zobo-
tehnične protetične storitve, praviloma
največ do višine delovne obveznosti za
zobotehnika v standardizirani ekipi zo-
bozdravstva odraslih in v okviru dogo-
vorjenega programa z ZZZS.

7. Pogodbena vrednost: ca. 29 mio SIT
letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,889.055 SIT, 3,889.055 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 16-17 z dne 25. 2.
2000.

Zdravstveni dom Velenje

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

Ob-24270
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po prvem od-
stavku, 3. točke zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 14. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): dobavitelj ustreza zaradi zago-
tovitve obratovalne razpoložljivosti in ne-
motenega obratovanja, zaradi omogočanja
remontnih del na predvidenih odsekih, za-
radi omogočanja priključevanja novih po-
trošnikov na sistem daljinskega ogrevanja,
zaradi omogočanja sanacij cevovodov vro-
čevodnega omrežja in zaradi unifikacije
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ADAMS Artmaturen Gmbh,
D – 44653 Herne, Baukauer Strasse 55.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava zapornih loput in
rezervnih delov ADAMŠ.



Stran 2862 / Št. 29 / 31. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Pogodbena vrednost: 106.962 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Št. 13/119-39 Ob-24271
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka: Firma Donau Lab, d.o.o., je
zastopnik proizvajalca Fischer in edini do-
bavitelj njegove opreme za področje Slove-
nije.

3. Datum izbire: 14. marec 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): oprema pomeni nadgradnjo ob-
stoječe opreme naročnika, katere proizva-
jalec je Fischer;  izmenljivost manjših delov
že dobavljene in te opreme ter izmenljivost
rezervnih delov; servisiranje nove opreme
opravlja ista firma, ki servisira dosedanjo
opremo – nižja cena servisiranja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Donau Lab, d.o.o., Tbilisij-
ska 85, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Aškerčeva 5, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  Semi-micro Distillation
Apparatus HMS 300 C, vakumsko
pumpo, vakumsko past, merilec tlaka,
solenoidni ventil in visokotemperaturno
grelno kopel.

7. Pogodbena vrednost: 6,350.756,02
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo

Št. 3283 Ob-24365
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 19 z dne 8. 3.
2000 je ugotovila, da je edini možni dobavi-
telj hidravličnih blažilnikov originalni in kvali-
ficirani proizvajalec in dobavitelj vseh blažil-
nikov v elektrarni, ameriška firma
BASIC-PSA,INC.

Firma BASIC-PSA;INC. se je obvezala
dobaviti naročeno blago v zahtevanem do-
bavnem roku.

3. Datum izbire: 9. 3. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BASIC-PSA-INC. 124 Do-
nald Lane Johnstown,Pa.15904 USA.

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

trebno dobaviti: 37 kom hidravličnih bla-
žilnikov.

7. Pogodbena vrednost: 17,989.490 SIT.
8., 9., 10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-24360
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dva javna raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev nista
uspela.

3. Datum izbire: 7. 3. 2000, na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, usklajenost z obstoječo
opremo, dobavnik rok, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ATRIK, d.o.o., Litijska 261,
Ljubljana Dobrunje.

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

trebno dobaviti:
– nadgradnja z montažo za smetar-

sko vozilo,
– nadgradnja z montažo za kombini-

rano pralno smetarsko vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 39,712.522

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ob-24406
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, prvim odstavkom tretjo točko.

3. Datum izbire: v letu 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: javno naročilo oddajamo
proizvajalcem opreme oziroma njihovim ge-
neralnim zastopnikom za Slovenijo.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.

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

– rezervni deli za naprave za prema-
govanje bremen,

– rezervni deli za vitle,
– rezervni deli za transportno meha-

nizacijo,
– rezervni deli za odkopne stroje in

stroje za izdelavo prog,
– rezervni deli za podporje,
– rezervni deli za črpalke,
– rezervni deli za pnevmatska kladi-

va,
– rezervni deli za lokomotive,
– rezervni deli za sita in drobilce,
– rezervni deli za strelne strojčke,
– rezervni deli za ročno orodje,
– rezervni deli za stiskalnico,
– rezervni deli za vrtalne garniture,
– rezervni deli za elektro opremo

v S izvedbi,
– rezervni deli za dihalne aparate,
– rezervni deli za laboratorijsko opre-

mo.
7., 8., 9., 10., 11.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 723-001/00 Ob-24502
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka.

3. Datum izbire: 27. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, kompatibilnost
z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys Navigation Systems
GmbH, P.O. Box 40 07 49, D-70407 Stutt-
gart, Federal Republic of Germany.

6. (a) Kraj dobave: Letališče Cerklje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža ra-
dionavigacijskega sistema NDB.

7. Pogodbena vrednost: 132.621
EURO.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3283 Ob-24269
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 20. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeni izvajalec je izbran zato,
ker je s strani NE Krško verificiran kot edini
izvajalec, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, z ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
projekt zamenjave uparjalnikov za leto
2000.

7. Pogodbena vrednost: 16,005.822 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 466-1901/2000 Ob-24454
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa –
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po 3. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih: za izvedbo javnega naročila je uspo-
sobljen v RS samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo in ustrez-
nimi strokovnimi kadri.

3.
4. Merila za dodelitev naročila(utemelji-

tev izbire): letni program geodetskih del na
območju MOL v l. 2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: edini usposobljeni izvajalec
je Geodetski zavod Slovenije d.d., Ljublja-
na, Zemljemerska 12.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba aerosnemanja in izdelava pove-
čav za potrebe gospodarjenja s prosto-
rom MOL in stavbnimi zemljišči.

7. Pogodbena vrednost: 11,520.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-24483
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniš-
ka 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za izvajanje obratovalnega monito-
ringa emisije snovi v zrak se odda družbi
Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana:

– EIMV je sodeloval pri idejni zasnovi
monitoringa in pri vseh fazah gradnje do
danes,

– EIMV je na podlagi kadrovske zased-
be, opremljenosti z merilnimi instrumenti in
referenc, pridobil ustrezna pooblastila od
strani Ministrstva za okolje in prostor in Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti za oprav-
ljanje svoje dejavnosti na področju ekologije.

3. Datum izbire: 10. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): EIMV je edini primerni izvajalec
zahtevanih storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroin-
dustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: so-
delovanje, zagotavljanje kakovosti, kon-
trola kakovosti, izdelava poročil in vo-
denje baze podatkov obratovalnega mo-
nitoringa.

7. Pogodbena vrednost:
24,998.729,36 SIT, z vključenim davkom
na dodano vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 663-05-0002/2000 Ob-24552
1. Naročnik, poštni naslov : Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3.točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: Izbrani izvajalec je edini, ki je uspo-
sobljen za izvedbo naročila, razpolaga z zah-
tevanimi delovnimi in tehničnimi pogoji, us-
treznimi kadri in moralnimi avtorskimi pravica-
mi nad izdelano programsko opremo za vzdr-
ževanje informacijskega sistema pod nazivom

KURIR v okolju Lotus Notes za izvajanje raču-
nalniške podpore in mesečne obdelave po-
datkov pri vzpostavljenem informacijskem si-
stemu za izplačila prejemkov upravičencem,
plačila pravnim osebam in za izplačila drugih
prejemkov po vojnih zakonih in za izvajanje
računalniške podpore in mesečne obdelave
podatkov pri vzpostavljenem informacijskem
sistemu za izplačila prejemkov upravičencem,
plačila pravnim osebam in za izplačila drugih
prejemkov po vojnih zakonih.

3. Datum izbire : 14. 3. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost, dosedanje kako-
vostno delo opravljeno v zahtevanem roku,
po sprejemljivih cenah ter z odzivnim ča-
som na prijavo pomoči po prejemu prijave v
največ 24 urah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ComLand d.o.o. Ljubljana,
Ulica Nade Ovčakove 13.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje informacijskega sistema
pod nazivom KURIR in izvajanje računal-
niške podpore in mesečne obdelave po-
datkov pri vzpostavljenem informacij-
skem sistemu.

7. Pogodbena vrednost: za obdobje treh
let od vključno leta 2000 do vključno leta
2002 v vrednosti 167,682.295,08 SIT za
vzdrževanje informacijskega sistema in v
vrednosti 40,169.489,76 SIT za izvajanje
računalniške podpore.

8.
9. Število prejetih ponudb : 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: isto kot 7. točka.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je izdelal programsko opremo
pod skupnim nazivom aplikacija KURIR v
okolju Lotus Notes za izvajanje računalniš-
ke podpore in mesečne obdelave podatkov
pri vzpostavljenem informacijskem sistemu
za izplačila prejemkov upravičencem, plači-
la pravnim osebam in za izplačila drugih
prejemkov po vojnih zakonih, katero je prev-
zel naročnik s končnim prevzemnim zapi-
snikom dne 14. 1. 1999. Med posebne
ugodnosti so se pri izbranem izvajalcu šteli
tudi vsi dosedanji izkazani korektni in dobri
poslovni odnosi s strani sodelavcev podjet-
ja Comland, d.o.o. Ljubljana do naročnika.

12.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

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. 28/2000 Ob-24267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Janka Benedika Radovljica,
Šercerjeva 35, 4240 Radovljica, faks
700-04-170 (064).

2. (a) Kraj dobave: Dom dr. Janka Bene-
dika Radovljica, Šercerjeva 35, Radovljica.

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

I. prehrambeno blago za obdobje 12
mesecev – ponovni razpis:

skupina C – zelenjava, sadje, zmrznje-
na,

skupina F – testenine,
skupina J – ribe zmrznjene,
skupina L – sladoledi,
skupina M – gazirane pijače in mineral-

ne vode,
skupina O – alkoholne pijače,
skupina R – splošno prehrambeno bla-

go;
II. kurilno olje.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
I. 5,200.000 SIT,
II. 6,500.000 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 ugotavlja-
nje sposobnosti: uprava – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 4. do 12. 4.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, namen nakazila
– za razpisno dokumentacijo, način plačila
– na ŽR 51540-603-32015, ali na blagajno
zavoda. V znesku je upoštevan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 4. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom dr. Janka Benedika
Radovljica, Šercerjeva 35, 4240 Radovlji-
ca.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9., 10.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica

Št. 01.4-67/4-00 Ob-24342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, tel.
062/771-551, faks 062/772-451.

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A) meso in mesni izdelki v skupni vred-
nosti ca. 27,6 mio SIT,

B) sadje in zelenjava v skupni vrednosti
ca. 11,5 mio SIT,

C) kruh in pekovsko pecivo v skupni
vrednosti ca. 3,5 mio SIT,

D) mlevski izdelki in testenine v skupni
vrednosti ca. 2,3 mio SIT,

E) mleko in mlečni izdelki ter zmrznjeni
izdelki v skupni vrednosti ca. 6,9 mio SIT,

F) jajca v skupni vrednosti ca. 1,2 mio
SIT,

G) splošno prehrambeno blago v skupni
vrednosti ca. 9,2 mio SIT.
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Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije. Ponudniki lahko ponudijo samo eno
vrsto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca. 62,2
mio SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica dr. Jo-
žeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj, pravna služba – Aleksander Voda, po
predhodnem telefonskem dogovoru, tel.
062/771-551, int. 105.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 21.
4. 2000, ob predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT, brez-
gotovinsko na ŽR št. 52400-603-31317, s
pripisom “JR – živila”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 3. 5.
2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

Zapečatene kuverte, na katerih je napi-
san poleg naslovnika tudi naslov ponudnika,
morajo biti označene z napisom “Ne odpiraj
– ponudba”, z navedbo predmeta naročila in
grupo, za katero se ponudnik prijavlja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 2000 ob 9. uri,
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
uprava.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke, določene z zakonom;

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali potrdilo davčnega organa o po-
datkih iz bilance uspeha in iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudni-
kov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

– reference z dokazili;
– da nudi 60 dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco bolnišnica – razlo-

ženo;
– dostava cenikov vsake štiri mesece

oziroma tedensko;
– da zagotavlja dobavni čas do 24 ur;
– da ima garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% od razpisane vrednosti blaga in
storitev;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v

višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena let-
na pogodba za dobavo posameznih skupin
blaga.

10.
Javni zavod

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj

Št. 146/2000 Ob-24383
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Predoslje Kranj, Pre-
doslje 17a, 4000 Kranj, tel.
064/38-10-410, faks 064/38-10-434.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pre-
doslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj.

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

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 4,500.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 2,000.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
2,000.000 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 150.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 70. 000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vred-

nosti ca. 300.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 800.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vred-

nosti ca. 1,600.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko nudijo samo eno vrsto
blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
14,420.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-30122 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 5. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Predoslje
Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj, v zape-
čatenih kuvertah, na katerih je napisan po-
leg naslovnika tudi na zadnji strani naslov
ponudnika in na prvi strani posebna oznaka
“ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, 12.

5. 2000 ob 8.30, v prostorih Osnovne šole
Predoslje, Kranj, Predoslje 17a, Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Predoslje, Kranj

Št. 541 Ob-24384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Gustava Šiliha Maribor, Majciger-
jeva 31, 2000 Maribor, tel.
062/109-25-21, faks 062/109-25-25.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Gustava Šiliha,
Maribor.

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

1. pekovski izdelki,
2. moka in testenine,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. ribe,
7. zmrznjena prehrana,
8. sadje in zelenjava,
9. južno sadje in zelenjava,
10. sokovi in sirupi,
11. olja,
12. razna prehrana,
13. jajca.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
12,635.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: tajništvo OŠ Gustava Šili-
ha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 3. 2000
do 15. 4. 2000, med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.950 SIT na žiro račun
51800-603-30164, sklicna številka 0514.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 4. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Gustava Šiliha Maribor,
Majcigerjeva 31, 2000 Maribor.
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6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 2000 ob 9. uri, zbornica OŠ Gustava
Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, Maribor.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN; odzivni
čas; plačilni pogoji; kontrola kvalitete in ce-
na iz ponudbenega predračuna.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Kristjan Stergar, tel. 062/109-25-21.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-24458
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter promet in zavod za
varstvo okolja, Prešernova 27, Celje, faks
063/ 441-800.

2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Celje.
3. Vrsta in obseg  gradbenih del ter oce-

njena vrednost del in ocenjena vrednost ce-
lote in delov, ki se bodo oddajala posamič-
no: cestno gradbena dela: izvedba ak-
tivnih ukrepov za umirjanje prometa –
ca. 10 primerov/leto.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT na
leto.

– gradbeno instalacijska dela: vzpo-
stavitev  video nadzora v glavnih križiš-
čih - 3 primeri/leto.

Ocenjena vrednost : 5,000.000 SIT na
leto.

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
cestno gradbena dela: izvedba aktivnih
ukrepov za umirjanje prometa – ca. 10
primerov/leto,

– gradbeno instalacijska dela za nadzor
prometa – 3 primere/ leto.

(b), (c)
4. Predviden čas izvedbe naročila:

12 mesecev od izdaje sklepa o priznani spo-
sobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter promet in zavod za varstvo oko-
lja, Prešernova 27, Celje.

(b) Datum, do kdaj je  možno  zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
3. 4. do 10. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na št. žiro raču-
na: 50700-630-10105, sklic: 001, »za
ugotavljanje sposobnosti 2000.« Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predo-

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-24456
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter promet in Zavod za
varstvo okolja, Prešernova 27, Celje, faks
063/ 441 - 800.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1.raziskave, študije, analize, sve-
tovanje, projekti

1.1. razvojni projekti na področju ure-
janja prometa.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT
na leto.

1.2. svetovanje pri vzpostavitvi, vode-
nju in vzdrževanju informacijskega sistema
cestnega gospodarstva na bazi geografsko
informacijskega  svetovanja.

čiti  položnico o plačilu za razpisno doku-
mentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije  je torek 25. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvo  Oddelka  za oko-
lje in prostor ter promet in zavoda za varstvo
okolja Mestne občine Celje, Prešernova 27,
Celje, z označbo »Ne odpiraj! – javni razpis
za sposobnost - promet.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je sreda, 3. 5.
2000  ob 11. uri v sejni sobi komunalne
direkcije, Mestna občina Celje, Prešernova
27, Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji dela  skleneta  po-
godbeni stranki: Mestna občina Celje in us-
posobljen ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije:

– cene;
– reference  ponudnika,
– dosedanje sodelovanje pri izvedbi del

z Mestno občino Celje.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu : Oddelek  za okolje in prostor ter
promet in zavoda za varstvo okolja Mestne
občine Celje, Prešernova 27, Celje, kon-
taktna oseba Iztok Uranjek, tel. 063/484
822 int. 339.

11.
Mestna občina Celje

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT
na leto.

2. Nadzor prometa
2.1. odvoz  nepravilno parkiranih vo-

zil ali zapuščenih vozil in intervencije.
Ocenjena vrednost: 3,000.000 SIT

na leto.
3. Izvajanje monitoringa onesna-

ženosti zraka
3.1. Izvajanje meritev onesnaženosti

zraka s SO2, NOx, CO, inhalabilnimi delci na
obstoječi avtomatski merilni postaji in vzdrže-
vanje postaje –  kontinuirano celo leto.

Ocenjena vrednost: 11,613.000 SIT.
3.2. Izvajanje meritev SO2 in dima na

2 lokacijah in vzdrževanje postaj – 5 mese-
cev.

Ocenjena vrednost: 965.000 SIT.
3.3. izvajanje meritev prašnih usedlin

in kadmija, svinca , cinka in titana na petih
lokacijah in ihovo vzdrževanje - kontinuirano
celo leto.

Ocenjena vrednost: 2,031.000 SIT.
3.4. Izvajanje meritev  NO2 na eni lo-

kaciji in vzdrževanje postaje – 6 mesecev.
Ocenjena vrednost: 675.000 SIT.
4. Izdelava katastra hrupa
Ocenjena vrednost: 3,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Celje.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12

mesecev od izdaje sklepa o priznani spo-
sobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter promet in Zavod za varstvo oko-
lja, Prešernova 27, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
3. 4. do 10. 4. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na št. žiro računa: 50700 – 630-10105,
sklic: 001, »za ugotavljanje sposobnosti
2000.« Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti položnico o plačilu za
razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponud-
bene dokumentacije  je torek 25. 4. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvo Oddelka  za oko-
lje in prostor ter promet in Zavoda za vars-
tvo okolja Mestne občine Celje, Prešernova
27, Celje, z označbo »Ne odpiraj! – javni
razpis za sposobnost – promet in varstvo
okolja.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
datum odpiranja ponudb je sreda 3. 5.
2000 ob 11. uri v sejni sobi komunalne
direkcije, Mestna občina  Celje, Prešerno-
va 27, Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: osnutek po-
godbe, ki jo ob oddaji dela za izvedbo stori-
tve  skleneta  pogodbeni stranki: Mestna
občina Celje in usposobljen ponudnik.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije:
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– reference ponudnika;
– cene;
– dosedanje sodelovanje pri izvedbi del

z Mestno občino Celje.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Oddelek za okolje in prostor ter pro-
met in Zavoda za varstvo okolja Mestne ob-
čine Celje, Prešernova 27, Celje, kontakt-
na oseba za področje prometa  Iztok
Uranjek, tel. 063/484 822 int. 339, za po-
dročje monitoringa in katastra hrupa  Nina
Mašat, tel. 063/484 822 int. 333

11.
Mestna občina Celje

Javni razpisi

Preklic

Št. 65000-2/2000 Ob-24391
Občina Črnomelj preklicuje javni razpis

za sofinanciranje športnih programov in ob-
jektov v Občini Črnomelj za leto 2000, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 24 z dne
17. 3. 2000 str. 2171, Ob-23540.

Občina Črnomelj

Št. 65000-2/2000 Ob-24392
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 2. člen pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov in
objektov v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
25/2000), objavlja Občina Črnomelj, Trg
svbode 3, Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Črnomelj za leto

2000
I. Na razpis za sofinanciranje športnih

programov se lahko prijavijo: športna in os-
tala društva, šole, VVZ, podjetja.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje

športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne,

prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za ureseničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,

5. da imajo urejeno evidenco o člans-
tvu, plačani članarini in ostalo dokumentaci-
jo, kot to določa zakon o društvih,

6. redno letno dostavljajo občini po-
datke o članstvu, poročila o realizaciji pro-
gramov, načrt aktivnosti in poročila o dose-
ženih rezultatih,

7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
tega pravilnika, ki so podlaga za vrednote-
nje športnih programov.

III. V letu 2000 bomo sofinancirali izva-
jalcem športnih programov naslednje vsebi-
ne:

1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,

4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim

delavcem.
IV. V letu 2000 bomo sofinancirali za

športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in

naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinanci-

rali na podlagi pravilnika o načinu vrednote-
nja športnih programov in objektov v Občini
Črnomelj.

VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
17. 4. 2000 do 12. ure. Prijave pošljite v
zaprti kuverti, na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, s pripisom “javni
razpis – Sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Črnomelj za leto 2000”.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpi-
sno dokumentacijo dobite v pisarni številka
4 ali 28 Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj, pri Mojci Stjepanovič ali pri Vlad-
ki Kostelec Peteh, tel. 068/30-61-100.
Kontaktna oseba: Mojca Stjepanovič, tel.
068/30-61-100.

VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in umikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.

VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni iz-
vajalci prejeli v 30 dneh po poteku roka za
oddajo prijav.

IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju športnih progra-
mov in objektov.

Občina Črnomelj

Št. 362-53/00-0016-02 (0801) Ob-24238

Na podlagi 16. člena stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 31. 3.
1998), Stanovanjska komisija za dodeljeva-
nje stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiš-
čih, državnih tožilstvih in v organih za posto-
pek o prekrških (v nadaljnjem besedilu: ko-
misija) objavlja

razpis
za dodelitev v najem:

– treh službenih garsonjer v Ljubljani, v
izmeri po 36,55 m2, Ulica 24. junija, Ljub-
ljana-Črnuče in

– enega službenega enosobnega stano-
vanja v Kopru, v izmeri 42,65 m2, Cesta na
Markovec 5, Koper.

Vsa štiri stanovanja bodo opremljena s
standardnim pohištvom za enega stanoval-
ca in vseljiva predvidoma letos, maja.

Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožils-
tvih in v organih za postopek o prekrških, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev službene-
ga stanovanja po zgoraj navedenem stano-
vanjskem pravilniku.

Prijava na razpis mora vsebovati:

1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca
(in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovne-
ga mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem ali bi službeno sta-
novanje uporabljal prosilec sam, oziroma
kdo naj bi ga poleg prosilca uporabljal (so-
rodstvena vez s prosilcem),

2. potrdilo o stalnem in začasnem prebi-
vališču,

3. izjavo prosilca, da po 9. členu stano-
vanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev službenega stanovanja,

4. predlog predstojnika organa z obraz-
ložitvijo o številu kadrovskih točk po 13.
členu stanovanjskega pravilnika,

5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupščino sodi po 12.
členu stanovanjskega pravilnika,

6. podatek o delovni dobi, v organu in
na funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).

Prosilec mora prošnjo iz 1. točke, doka-
zilo iz 2. točke in izjavo iz 3. točke prejšnje-
ga odstavka predložiti predstojniku sodišča
oziroma državnega tožilstva oziroma sodni-
ku za prekrške I. stopnje, do 17. aprila
2000. Predstojniki okrajnih sodišč in sodni-
ki za prekrške I. stopnje, vse dospele vloge
s predlogom iz 4. in podatkom iz 5. in 6.
točke prejšnjega odstavka, predložijo pred-
sedniku pristojnega okrožnega sodišča ozi-
roma predsedniku Senata za prekrške RS.

Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniku sodišč, vodje držav-
nih tožilstev in predsednica Senata za pre-
krške RS, z vsemi podatki iz tega razpisa
poslali na Ministrstvo za pravosodje – Sta-
novanjska komisija za dodeljevanje stano-
vanj sodnikom, državnim tožilcem, sodni-
kom za prekrške in osebju na sodiščih, dr-
žavnih tožilstvih in v organih za postopek o
prekrških, Župančičeva 3, Ljubljana, do 8.
maja 2000.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 00-20/01 Ob-24259
Na podlagi drugega odstavka 18. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter
drugega in petega člena zakona o Skladu
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 1/96) Sklad RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih programov in

projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2001
I. Področja kulturnih programov in pro-

jektov
Sklad zbira predloge programov in pro-

jektov s področja ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti, ki bodo v letu 2001 izvedeni kot
prireditve, izobraževanje za potrebe ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti, založništvo, kul-
turno delovanje Slovencev, ki žive zunaj Re-
publike Slovenije, in mednarodno sodelo-
vanje.

Področja dejavnosti so: glasba, gledališ-
če in lutke, folklora, film in video, ples, li-
kovno ustvarjanje in fotografija, literatura ter
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multimedialni projekti, ki združujejo ome-
njena področja.

II. Predlagatelji
Predloge programov in posameznih pro-

jektov lahko pošljejo registrirana kulturna
društva in njihove zveze.

III. Izbira predlogov
Merila za oblikovanje programov in izbi-

ro projektov ter postopke za izbiro predlo-
gov kulturnih programov in projektov določi
upravni odbor sklada v soglasju z Ministrs-
tvom za kulturo RS. Merila za oblikovanje
programov in izbiro projektov so sestavni
del razpisne dokumentacije

Upravni odbor sklada bo predlog pro-
grama pripravljal s pomočjo strokovno-pro-
gramskih komisij za posamezna področja
kulturnih dejavnosti.

Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, ki jo je mogoče dobiti na sedežu sklada
(Štefanova 5, Ljubljana) in na območnih iz-
postavah sklada. Po potrebi morajo biti
opremljeni z ustrezno dokumentacijo.

Rok za oddajo predlogov je sreda, 31.
maj 2000: na sedežu sklada do 12. ure ali s
priporočeno pošto. Predlogi morajo biti po-
slani na: Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti , Štefanova 5, pp. 1699, 1001
Ljubljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: “Razpis Sklada 2001 – Ne
odpiraj!” Na njih mora biti na hrbtni strani
naveden tudi naziv (ime) predlagatelja, nje-
gov sedež in poštni naslov.

Upravni odbor sklada bo predlagatelje o
sprejemu ali zavrnitvi vloženega predloga
obvestil najpozneje dva meseca po spreje-
mu navodil za izvajanje državnega proraču-
na RS za leto 2001.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Ob-24336
Na podlagi 18. in 20. člena zakona o

uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v skladu s
3., 7., 8. in 9. členom pravilnika o postopku
za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju
kulturnih programov, ki se financirajo in so-
financirajo iz državnega proračuna (Ur. l.
RS, št.28/99) Ministrstvo za kulturo (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo) z organoma
v sestavi: Uprava Republike Slovenije za kul-
turno dediščino in Arhiv Republike Sloveni-
je, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in
sofinanciranje kulturnih programov in

projektov, ki jih bo v letu 2001
financirala Republika Slovenija iz dela

proračuna, namenjenega za kulturo
Razpisna področja kulturnih programov

in projektov
A) Ministrstvo zbira predloge z nasled-

njih področij:
– književnost in založništvo, uprizo-

ritvene umetnosti, glasba, ples in balet,
vizualne umetnosti, avdiovizualne umetno-
sti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kultur-
no-umetniških dogodkov s pomočjo me-
dijev ter radijski in televizijski kultur-
no-umetniški programi;

– dejavnost splošno-izobraževalnih knjiž-
nic, program Narodne in univerzitetne knjiž-
nice Ljubljana in knjižnično-informacijske
mreže;

– kulturna dejavnost italijanske in ma-
džarske narodne skupnosti, romske skup-
nosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS;

– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije;

– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalna dejavnost s področja kul-

ture;
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
B) Uprava Republike Slovenije za kultur-

no dediščino zbira predloge za področje
varstva kulturne dediščine (tudi za medna-
rodno sodelovanje).

C) Arhiv Republike Slovenije zbira pred-
loge za področje varstva arhivskega gradiva
(tudi za mednarodno sodelovanje).

Posebej razpisana področja – informaci-
ja:

1. Razpis štipendij s sofinanciranjem šol-
nine na umetniških smereh v Republiki Slo-
veniji za šolsko leto 2000/01, sofinancira-
nja šolnin za specialistični študij na umetniš-
kih smereh v Republiki Sloveniji za šolsko
leto 2000/01 in štipendij za izpopolnjeva-
nje in študij v tujini izjemno nadarjenim na
umetniških smereh za šolsko leto 2000/01
je objavljen hkrati s tem razpisom, v Urad-
nem listu Republike Slovenije in v Delu.

2. Razpis za zbiranje predlogov progra-
mov oziroma projektov s področja kinema-
tografije (filmska dejavnost in video) objavlja
Filmski sklad Republike Slovenije.

3. Razpis za zbiranje predlogov progra-
mov in projektov s področja ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti objavlja Sklad Republike
Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

4. Razpise za ciljne raziskovalne projek-
te lahko razpisuje ministrstvo v toku leta.

A. Razpisna področja ministrstva
I. Predlagatelji
Predloge kulturnih programov in kultur-

nih projektov, s predvideno realizacijo v letu
2001, oziroma projektov in programov, ki
bodo realizirani v obdobju do konca leta
2003, lahko pošljejo vse pravne osebe, re-
gistrirane v Republiki Sloveniji za opravlja-
nje kulturno-umetniških dejavnosti in posre-
dovanje kulturnih vrednot, samostojni us-
tvarjalci na področju kulture, kulturno-umet-
niška in druga društva, ki imajo v svojih
ustanovnih aktih določeno opravljanje kul-
turne dejavnosti ter njihove zveze, v primeru
avtorskih projektov pa njihovi avtorji, kar ve-
lja tudi za področje književnosti in založniš-
tva (samozaložba). Kulturne programe lah-
ko praviloma prijavljajo javni zavodi na po-
dročju kulture.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je dr-
žava, prijavijo kulturni program, ki sodi v
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda (redna dejavnost), do obsega, ki ga
omogoča veljavni akt o sistemizaciji delov-
nih mest. Programu priložijo finančni načrt.
Kulturne projekte, ki presegajo obseg red-
ne dejavnosti, prijavijo javni zavodi posebej
na ustreznih obrazcih.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljice so
občine, lahko kandidirajo za sofinanciranje
programskih materialnih stroškov, posebej
pa za kulturne projekte. Na kratko morajo

prikazati celotni program zavoda in priložiti
celotni finančni načrt.

Strokovna društva prijavijo projekte na
ustreznih obrazcih za posamezna področja.

V skladu z 20. členom zakona o zago-
tavljanju javnega interesa na področju kultu-
re lahko za kritje neprogramskih stroškov,
razen strokovnih društev, kandidirajo tudi
drugi izvajalci, ki niso javni zavodi, če s svo-
jimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne
potrebe na posameznem področju.

V skladu s 5. členom ustave Republike
Slovenije, ki zagotavlja “skrb države za av-
tohtone narodnostne manjšine v sosednjih
državah, za slovenske izseljence in zdomce
ter za pospeševanje njihovih stikov z domo-
vino” in v skladu z Resolucijo o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih
državah in s tem povezanimi nalogami dr-
žavnih in drugih dejavnikov Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št.35/96), lahko predlaga-
telji prijavijo projekte s področja kulturnega
delovanja vseh Slovencev, ki živijo zunaj me-
ja Slovenije. Na razpis se lahko prijavijo
predlagatelji s projekti, ki pomenijo umet-
niške in druge kulturne dosežke znotraj po-
sameznih slovenskih skupnosti in hkrati za-
gotavljajo ohranjanje in kontinuiteto narod-
nostne in kulturne identitete.

Skladno s 64. členom ustave Republike
Slovenije in z zakonom o narodnih skupno-
stih (Ur. l. RS, št.65/94) prijavita programe
narodnih skupnosti v Sloveniji Obalna sa-
moupravna italijanska narodna skupnost in
Pomurska madžarska narodna skupnost, ki
v prijavi upoštevata določbe Sporazuma o
medsebojnem razmerju z Ministrstvom za
kulturo (1996) in navodila ministrstva. Pri-
padniki romske skupnosti v Sloveniji prijavi-
jo svoje kulturne programe preko Zveze
romskih društev Slovenije.

Programi delovanja ljubiteljskih kulturnih
skupin na področju drugih manjšinskih et-
ničnih skupnosti in priseljencev se prijavijo
na javni razpis Sklada Republike Slovenije
za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

V okviru posebnega manjšinskega pro-
grama se obravnavajo le tiste vloge predla-
gateljev, ki niso pripadniki narodnih skup-
nosti ali romske skupnosti, a za njih te skup-
nosti izkazujejo interes za vključitev v svoje
programe. V tem odstavku omenjeni predla-
gatelji torej posredujejo vloge neposredno
koordinatorju programa manjšinske skup-
nosti, ki poskrbi za opredelitev teh skupno-
sti do takih projektov.

K vlogam na področju knjižnične dejav-
nosti manjšinskih etničnih skupnosti je tre-
ba priložiti mnenje Državne službe za knjiž-
ničarstvo pri Narodni in univerzitetni knjižni-
ci, Ljubljana.

II. Okvirna vrednost sredstev za progra-
me in projekte javnega razpisa s kulturnih
področij ministrstva za leto 2001 znaša
17.500 mio SIT. Točna vrednost bo dolo-
čena z državnim proračunom za leto 2001.

III. Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

IV. Izbira predlogov
Ministrstvo bo izbralo predloge kultur-

nih programov in projektov po postopku,
kot ga določa pravilnik o postopku za izbi-
ro kulturnih projektov in oblikovanju kultur-
nih programov, ki se financirajo in sofinan-
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cirajo iz državnega proračuna (Ur. list RS
št. 28/99).

Ministrstvo bo predlog (so)financiranja
programov in projektov pripravljalo s po-
močjo strokovnih skupin za posamezna po-
dročja kulturnih dejavnosti.

V. Način in rok prijave programov in pro-
jektov

Predlagatelji lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo (obrazce za pripravo predlo-
gov ter pogoje in merila po posameznih po-
dročjih) na sedežih upravnih enot in v vložiš-
ču Ministrstva za kulturo v času uradnih ur
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 10.
in 13. uro). Razpisno dokumentacijo si lah-
ko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
(http://www.gov.si/mk). Ministrstvo bo jav-
nim zavodom in skladoma poslalo razpisno
dokumentacijo, z dodatnimi pojasnili, nepo-
sredno.

Rok za oddajo predlogov je 17. maj
2000. Rok za oddajo vsklajenih predlogov
za kulturne programe narodnih skupnosti je
31. maj 2000. Predlogi morajo biti podani
na ustreznih prijavnih obrazcih (za področ-
ja, za katera obstojajo), in poslani na na-
slov: Ministrstvo Republike Slovenije za kul-
turo, Ljubljana, Cankarjeva 5. Predlogi mo-
rajo biti oddani v zaprtih ovojnicah, na kate-
rih morata biti podana:

– oznaka Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za program 2001 ter oznaka po-
dročja (npr: uprizoritvene umetnosti, glas-
ba itn.) in

– naziv (ime) predlagatelja ter njegov na-
slov na hrbtni strani ovojnice.

Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
izboru najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 2001.

VI. Osebe, pooblaščene za dajanje in-
formacij:

– književnost in založništvo: Božidar Pre-
mrl, tel. 061/ 178-59-49,

– uprizoritvene umetnosti: Simon Kar-
dum, tel. 061/178-59-49,

– glasba: Sonja Kralj, tel.
061/178-59-49,

– vizualne umetnosti: Tomaž Brate, tel.
061/178-59-49

– knjižničarstvo: mag. Jelka Gazvoda,
tel. 061/178-59-49,

– kulturna dejavnost mag. Suzana Čurin
Radovič, tel. 061/132-92-88,

– manjšinskih etničnih skupnosti:
– kulturno delovanje Slovencev
– po svetu: Milena Cerar, tel.

061/178-59-49,
– mednarodno kulturno sodelovanje: Ve-

sna Jurca Tadel, tel. 061/178-59-59,
– raziskovalne naloge: dr. Uroš Grilc, tel.

061/132-92-88,
– investicije: Irena Lozič, tel.

061/178-59-38,
– investicijsko vzdrževanje: Draga Zajc,

tel. 061/ 178-59-28.
B) Razpisni področji Uprave republike

Slovenije za kulturno dediščino
I. Predmet javnega razpisa
Izbira predlogov za sofinanciranje:
A. projektov varovanja in prezentacije

kulturnih spomenikov: priprava posega na
spomeniku, izvedba posega,

B. projektov javnih zavodov in strokov-
nih društev s področja nepremične kulturne
dediščine,

C. projektov in programov s področja
varstva premične kulturne dediščine (mu-
zejskih projektov/razstav, izobraževanja na
področju varovanja premične kulturne de-
diščine, opreme v restavratorskih delavni-
cah).

II. Okvirna višina sredstev in delež sofi-
nanciranja ministrstva

A. Okvirna višina sredstev za leto 2001
znaša 852 mio SIT. Izbrani projekti bodo
sofinancirani v višini 50% predračunske
vrednosti, razen projektov varovanja in pre-
zentacije kulturnih spomenikov v lasti lokal-
nih skupnosti, kjer je delež sofinanciranja
določen s 17. členom zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o financiranju ob-
čin (Ur. l. RS, št. 56/98). Delež sofinancira-
nja ministrstva se lahko poveča v primeru,
ko javna služba na področju varstva nepre-
mične kulturne dediščine ugotovi poseben
interes.

B. Okvirna višina sredstev za leto 2001
znaša 40 mio SIT. Projekti bodo v celoti
financirani s strani ministrstva.

C. Okvirna višina sredstev za leto 2001
znaša 220 mio SIT. Izbrani projekti bodo
sofinancirani v višini 50%, izbrani projekti
nacionalnih institucij pa bodo v celoti finan-
cirani s strani ministrstva. Za opremo izbra-
nih projektov bo ministrstvo namenilo sreds-
tva v sofinancerskem deležu, določenem s
17. členom zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o financiranju občin (Ur. l.
RS, št. 56/98), oprema izbranih projektov
nacionalnih institucij pa bo v celoti financira-
na s strani ministrstva.

Točna višina sredstev bo določena z dr-
žavnim proračunom za leto 2001.

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
A. 1. Za pridobitev sredstev lahko kandi-

dirajo lastniki, solastniki in upravljalci objek-
tov in območij kulturne dediščine, ki so raz-
glašeni za kulturni spomenik.

2. Solastniki morajo soglašati s posegom
in s predpisanimi kulturno varstvenimi po-
goji javne službe na področju varstva kultur-
nih spomenikov.

3. Lastniki oziroma solastniki ali uprav-
ljalci kulturnih spomenikov morajo imeti pri
predlaganem projektu zagotovljena finanč-
na sredstva za pokritje svojega sofinancer-
skega deleža.

4. Predlagatelji morajo za projekte, kjer
to zahtevajo predpisi o graditvi objektov in
urejanju prostora, predložiti gradbeno do-
voljenje ali priglastitev del.

5. Predlagatelji morajo pridobiti pred-
hodno mnenje pristojne javne službe na po-
dročju varstva nepremične kulturne dedišči-
ne, da gre pri predlaganem projektu za po-
sege varovanja zaščitenih elementov ali spo-
menika v celoti.

B. Za pridobitev sredstev lahko kandidi-
rajo javni zavodi in strokovna društva s po-
dročja nepremične kulturne dediščine

C. Predlagatelji projektov s področja
varstva premične kulturne dediščine morajo
imeti pri predlaganem projektu zagotovljena
finančna sredstva za pokritje svojega sofi-
nancerskega deleža.

IV. Merila za izbor
Ministrstvo bo izbralo predloge na pod-

lagi ocen in priporočil strokovne skupine za
varstvo nepremične kulturne dediščine ter
strokovne skupine za muzejsko dejavnost

po postopku, kot ga določa pravilnik Mini-
strstva za kulturo RS o postopkih za izbiro
kulturnih programov in projektov, ki se fi-
nancirajo, sofinancirajo ali subvencionirajo
iz državnega proračuna (Ur. l.RS, št.
28/99).

A. Merila za izbor predlogov za sofinan-
ciranje obnove kulturnih spomenikov so:

1. ovrednotenost kulturnega spome-
nika,

2. ogroženost kulturnega spomenika,
3. nadaljevanje posegov na kulturnem

spomeniku,
4. zagotavljanje celostne obravnave

kulturnega spomenika.
Način uporabe meril ter pomen posa-

meznega merila je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

B. Merila za izbor projektov javnih zavo-
dov in strokovnih društev s področja nepre-
mične kulturne dediščine so:

1. teoretične razprave, preiskave in
raziskave s področja konservatorstva in re-
stavratorstva,

2. primerjalne razprave s področja
konservatorstva in restavratorstva,

3. topografije,
4. razstave s področja konservators-

tva in restavratorstva,
5. monografske obravnave posamez-

nih spomenikov,
6. monografske obravnave in predsta-

vitve načinov varovanja,
7. druge obravnave in promocija spo-

menikov in dediščine.
C. Kriteriji za sofinanciranje muzejskih

projektov/razstav v letu 2001:
1. razstave, ki predstavljajo obeleži-

tev kulturnozgodovinskih dogodkov nacio-
nalnega pomena,

2. razstave, ki imajo vseslovenski zna-
čaj in pri katerih sodeluje več muzejev ozi-
roma kulturnih inštitucij,

3. postavitev ali prenova stalnih raz-
stav,

4. postavitev gostujočih razstav, ki se
nanašajo na svetovno pomembne tematike,

5. večletni projekti, ki bodo zaključe-
ni v letu 2001,

6. projekti, ki predstavljajo zaključe-
no raziskovalno delo, katerega rezultat je
predstavitev z razstavo in katalogom,

7. projekti, ki bodo zagotavljali inte-
res publike v daljšem časovnem obdobju,

8. projekti, ki imajo zagotovljeno med
muzejsko izmenjavo doma ali v tujini ,

9. projekti, ki imajo izdelan program
popularizacije,

10. kakovostna realizacija razstavnih
projektov predlagatelja v preteklih letih,

11. projekti z izvirno zasnovo in ino-
vativno prezentacijo muzejske teme.

Kriterij za sofinanciranje izobraževanja na
področju varovanja premične kulturne de-
diščine: izobraževanje mora biti v skladu z
interesom razvoja varovanja premične kul-
turne dediščine.

Kriterija za sofinanciranje opreme v re-
stavratorskih delavnicah:

1. zagotoviti minimalno opremljenosti
splošnih restavratorskih delavnic,

2. zagotoviti opremljenost delavnic za
posamezna specialistična področja.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev:
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Odobrena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2001, upoštevajoč plačilne roke, navede-
ne v 13. členu zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 9/00).

VI. Kraj, način in rok prijave:
Predlagatelji dobijo razpisno dokumen-

tacijo (obrazce za prijavo predlogov ter po-
goje in merila) na sedežih upravnih enot, v
vložišču Ministrstva za kulturo, Cankarjeva
5, Ljubljana, v vložišču Uprave RS za kultur-
no dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana, ter
območnih enotah Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 10. do 13. ure. Razpisna
dokumentacija je objavljena tudi na spletnih
straneh ministrstva (http://www.gov.si/mk).

Zadnji rok za oddajo prijav je 17. 5.
2000, ko morajo biti prijave predložene na
Upravo RS za kulturno dediščino, Plečnikov
trg 2, Ljubljana.

Predlogi morajo biti napisani na prijavnih
obrazcih (z vsemi zahtevanimi podatki in pri-
logami). Predlogi morajo biti oddani v zapr-
tih ovojnicah, na katerih mora biti oznaka
„Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pro-
gram 2001» ter oznaka področja, na kate-
rega se predlog nanaša: npr. področje ne-
premične kulturne dediščine, muzeji 2001.
Na hrbtni strani mora biti navedeno ime (na-
ziv) in naslov predlagatelja. Oddaja predlo-
ga pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi
pogoji in merili razpisa.

VII. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije do-

bite na Upravi RS za kulturno dediščino pri
Tanji Černe – za projekte nepremične kul-
turne dediščine (tel. 061/126-13-31,
126-13-21), ter pri Jerneji Batič – za mu-
zejske projekte (tel. 061/222-070) vsak po-
nedeljek in sredo od 10. do 12. ure.

O izidu javnega razpisa bodo predlaga-
telji projektov obveščeni najkasneje dva me-
seca po sprejetju državnega proračuna za
leto 2001.

C. Razpisno področje Arhiva Republike
Slovenije

Na področju varstva arhivskega gradiva
prijavijo program in posamezne projekte jav-
ni zavodi, ki so zakonsko pooblaščeni za
izvajanje programa varstva arhivskega gra-
diva (regionalni arhivi) in druge pravne ose-
be in društva s področja varstva arhivskega
gradiva.

Okvirno bo v letu 2001 za tovrstne pro-
jekte namenjenih okoli 35 mio SIT.

Predlogi za področje varstva arhivskega
gradiva morajo biti poslani najkasneje do
17. maja 2000 na ustreznih obrazcih na
naslov: Arhiv republike Slovenije, Zvezdar-
ska 1, 1000 Ljubljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah,s pripisom: Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za arhivski program 2001, naziv
(ime) predlagatelja na hrbtni strani ovojnice.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v vložišču Ministrstva za kulturo, Cankarjeva
5, Ljubljana, in v Arhivu Republike Sloveni-
je, Zvezdarska 1, Ljubljana. Mogoče si jo je
natisniti s spletne strani ministrstva
(http://www.gov.si/mk).

Kriteriji in merila so sestavni del razpisne
dokumentacije.

Arhiv Republike Slovenije bo predlaga-
telje obvestil o izboru najkasneje dva mese-

ca po sprejemu državnega proračuna za
leto 2001.

Oseba, pooblaščena za dajanje informa-
cij, je Nina Pušavec Zupančič, tel.
061/241-42-22.

Ministrstvo za kulturo

Ob-24368
Na podlagi 73. člena pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)
objavlja Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in

projektov terapije zasvojenosti v letu
2000

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje programov in projektov terapije zasvoje-
nosti v letu 2000.

3. Osnovni pogoji in merila za izbiro vlog:
– vseslovenski značaj programa;
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami;
– celostni programi in projekti, ki jih iz-

vajajo nevladne organizacije;
– programi in projekti, ki imajo oprede-

ljen ustrezen način evalvacije;
– reference ponudnika;
– sofinanciranje programa, projekta ozi-

roma gradiva;
– stroški programa oziroma projekta.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago:

6,800.000 SIT
5. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 2000.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdravs-
tvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro pri Jelki Galič ali Lenki
Kuč ali poiščejo na internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).

7. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvu za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 18. aprila 2000 do 15. ure ali na ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj-vlo-
ga« programi terapije zasvojenosti in s šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni stra-
ni.

8. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Prejemniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa najkasneje do 23. 5. 2000.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-24402
Request for expressions of interest

Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization

Project
IT/IM Strategy

PCO_8.1B_QCBS
Loan No. IBRD 4498 - 0 SLO

1. This request for expression of interest
follows the general procurement notice for

this project that appeared in Development
Business, issue No. 518 of 16th September
1999.

2. The Republic of Slovenia has recei-
ved a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration Mo-
dernization Project, and intends to apply
part of the proceeds of this loan to pay-
ments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project - IT/IM
Strategy (PCO_8.1B_QCBS).

3. The Consultant is to develop an IT/IM
strategy that will define a common, modern,
multi-tier, enterprise mission critical IT arhi-
tecture for organizations participating in the
Real Estate Modernization Project. It is ex-
pected that the Consultant will take into ac-
count the existing architectures, systems
and standards, as well as current needs
and expected future needs. The resulting
arhitecture must fully support the needs of
the various organizations, inter-organizatio-
nal data exchange and access to data by
external users. Due to the interdisciplinary
nature of the assignment, it is expected that
the Consultant will have access to a team of
experts to assist in the assignment. The
assignment consist of:

– review of existing architectures, sys-
tems and software in use by all the partici-
pating organizations and their strategy for
the future,

– review of the standards and IT strategy
for Slovenian government computing,

– preparing of an IT/IM Strategy Report
with emphasis on the integration of the Land
Registry and the Land Cadaster, how other
organizations are to access the integrated
data and access by external users. The re-
port must also take into account all the en-
terprise mission-critical arhitecture compu-
ting requirements such as performance, se-
curity, reliability, scalability and disaster re-
covery.

Duration of Assignment: One consultant
for the period of six months - full time.

4. The Center for Information Techno-
logy of the Supreme Court of the Republic
of Slovenia and the Government Center for
Information Technology of the Republic of
Slovenia now invite eligible Consultants to
indicate their interest in providing the servi-
ces. Interested consultants must provide in-
formation indicating that they are qualified
to perform the services (references, des-
cription of similar assignments, experience
in similar conditions, availability of appro-
priate skills, etc.).

5. The Consultant will be selected in
accordance with the procedures set out in
the World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised Septem-
ber 1997 and January 1999.

6. Interested Consultants may obtain furt-
her information from background docu-
ments at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.

7. Expressions of interest must be deli-
vered to the address below by May 1, 2000;
Surveying and Mapping Authority of the Re-
public of Slovenia, Real Estate Registration
Modernization Project, Mrs. Martina Učak,
Zemljemerska ulica 12, room No. 2/100,
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SI-1000 Ljubljana, tel. +386 61 178 4922,
fax: +386 61 178 4822, e-mail: rerm.pco-
@gov.si.

Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia

Ob-24401
Poziv k predložitvi interesa

Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja

nepremičnin
Študija IT/IM strategije

PCO_8.1B_QCBS
Številka posojila: IBRD 4498 - 0 SLO

1. Poziv k predložitvi interesa sledi splo-
šni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, 16. septembra 1999.

2. Republika Slovenija je prejela posoji-
lo pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
zaradi delnega pokrivanja stroškov Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin ter
bo del posojila namenila izplačilu obvezno-
sti pogodbe za izvedbo Projekta posodobi-
tve evidentiranja nepremičnin Študija IT/IM
strategije (PCO_8.1B_QCBS).

3. Svetovalec bo z izvedbo Študije IT/IM
strategije definiral skupno, moderno, večni-
vojsko arhitekturo (tako imenovano enter-
prise mission critical IT architecture) organi-
zacij, ki sodelujejo v Projektu posodobitve
evidentiranja nepremičnin. Od svetovalca se
pričakuje, da opravi pregled obstoječih ar-
hitektur, sistemov in standardov, v skladu s
sedanjimi potrebami in glede na pričakova-
ne potrebe v prihodnosti. Izdelana arhitek-
tura mora popolnoma zadovoljevati potrebe
posameznih institucij, izmenjavo podatkov
med vsemi udeleženimi akterji na Projektu
posodobitve evidentiranja nepremičnin in za-
dovoljiti mora potrebe pristopa zunanjih upo-
rabnikov. Glede na interdisciplinarnost na-
rave projekta se pričakuje, da bo svetova-
lec potreboval teamsko podporo za realiza-
cijo obsega storitve.

Storitev obsega:
– pregled obstoječe arhitekture, siste-

mov, stanja informacijske tehnologije (pro-
gramske in strojne opreme) vseh udeleže-
nih akterjev na Projektu posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin in njihovih IT strate-
gij za prihodnost,

– pregled standardov in IT strategije Cen-
tra vlade za informatiko,

– pripravo IT/IM študije, s poudarkom
na medsebojni komunikaciji na relaciji Zem-
ljiška knjiga - Zemljiški kataster; nadaljnja
vključitev ostalih akterjev, ki sodelujejo v
sistemu evidentiranja nepremičnin v Slove-
niji in vključitev zunanjih uporabnikov. Študi-
ja mora vključevati vse potrebe tako imeno-
vane enterprise mission critical arhitekture:
npr. zmogljivost, varnost, zanesljivost, raz-
širljivost in disaster recovery.

Trajanje naloge: en svetovalec za ob-
dobje šestih mesecev - poln delovni čas.

4. Center za informatiko pri Vrhovnem
sodišču RS in Center vlade za informatiko
RS pozivata interesente z ustreznimi refe-
rencami, da naznanijo svoj interes za zago-
tavljanje opisanih storitev. Interesenti mora-
jo predložiti dokazila, da ustrezajo zahteva-
nim pogojem za izvedbo zgoraj opisanih sto-
ritev (priporočila, opisi dela na sorodnih

nalogah, izkušnje pri delu v podobnih pogo-
jih, posedovanje ustreznih znanj, itd.)

5. Svetovalec bo izbran v skladu s po-
stopki, opisanimi v smernicah Svetovne ban-
ke: izbira in zaposlovanje svetovalcev s stra-
ni jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in ja-
nuarju 1999.

6. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na spodaj navedenem naslovu vsak
delovnik od 8. do 16. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

7. Interes je potrebno predložiti na spodaj
navedeni naslov do 1. maja 2000; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt posodo-
bitve evidentiranja nepremičnin, Martina Učak,
Zemljemerska ulica 12, soba 2/100, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-49-22, faks
061/178-48-22, e-mail: rerm.pco@gov.si.

Geodetska uprava RS

Št. 1405 Ob-24457
Na podlagi določil zakona o blagovnih re-

zervah (Ur. l. RS, št. 60/95) Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za dolgoročni najem skladišča v Straži

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106, Ljubljana.

2. Predmet in kraj oddaje: silosi in pod-
no skladišče v Straži.

3. Opis objekta:
– silosi za žita (betonski) 22.000 ton,
– podno skladišče 3.600 m2,

– pisarna 19 m2,
– garaža 21,96 m2,
– delavnica 6,80 m2,
– zemljišče 25.331 m2.
Objekt je komunalno urejen (elektrika,

voda, telefon), ni pa ogrevan in prezrače-
van. Dovoz blaga je možen po železnici in s
kamioni.

4. Ogled: zainteresirani si skladišče lah-
ko ogledajo v sredo, 5. 4. 2000 ob 11. uri,
kjer jih bo sprejel vodja skladišča Zvone
Petan, tel. 068/84-508.

5. Vsebina ponudbe:
– naziv gospodarske družbe oziroma ime

ponudnika in točen naslov,
– potrjen izpisek iz sodnega registra, ki

ne sme biti starejši kot 45 dni,
– odločbo UE o izpolnjevanju pogojev

za začetek poslovanja,
– obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3,
– referenčno listo s področja njegove

dejavnosti,
– ponudbena cena za najem 1 tone silo-

sov za žita in cena za m2 podnega skladišča
z vključenim DDV,

– opis dejavnosti, ki jo želi ponudnik
opravljati v najetem skladišču.

6. Pogoji najemodajalca:
– v skladišču, ki je predmet dolgoročne-

ga najema, niso dovoljene kakršnekoli pre-
delave ali drugi gradbeni posegi, brez pred-
hodnega soglasja najemodajalca,

– ob podpisu pogodbe mora izbrani po-
nudnik plačati najem skladišča za tri mese-
ce vnaprej,

– odpovedni rok je eno leto,
– izbrani ponudnik je dolžan prevzeti v

redno delovno razmerje za nedoločen čas
sedaj zaposlene delavce (4).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena 80%,
– reference 10%,
– bonitetna informacija o podjetju 10%.
8. Ponudbe je potrebno predložiti do 20.

4. 2000 do 10. ure na naslov: Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII, tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – najem
skladišča – ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 4.
2000 ob 11. uri na naslovu: Poslovna stav-
ba, Dunajska 106, I. nadstropje.

10. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz objave razpisa, bo komisija
za vodenje razpisnega postopka ob odpira-
nju ponudb izločila.

11. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo sodelujoči na razpisu prejeli v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Dolgoročna oddaja skladišča je ve-
zana na predhodno soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

14. Druge informacije o javnem razpisu:
kontaktna oseba Franjo Lesjak, tel.
061/189-73-16.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1405 Ob-24459
Na podlagi določil zakona o blagovnih

rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve ob-
javlja

javni razpis
za dolgoročni najem skladišča v

Gradacu
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106, Ljubljana.

2. Predmet in kraj oddaje: silosi in pod-
no skladišče v Gradacu.

3. Opis objekta:
– silosi za žita (betonski) 3.000 ton,
– silosi za žita (kovinski)  9.000 ton,
– podno skladišče 4.350 m2,
– pisarna 20,47 m2,
– garaža 48 m2,
– delavnica 40,54 m2,

– zemljišče 9.498 m2.
Objekt je komunalno urejen (elektrika,

voda, telefon), ni pa ogrevan in prezrače-
van. Dovoz blaga je možen po železnici in s
kamioni.

4. Ogled: zainteresirani si skladišče lah-
ko ogledajo v sredo, 5. 4. 2000 ob 11. uri,
kjer jih bo sprejel vodja skladišča Alojz Ko-
čevar, tel. 068/69-103.

5. Vsebina ponudbe:
– naziv gospodarske družbe oziroma ime

ponudnika in točen naslov,
– potrjen izpisek iz sodnega registra, ki

ne sme biti starejši kot 45 dni,
– odločbo UE o izpolnjevanju pogojev

za začetek poslovanja,
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– obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3,
– referenčno listo s področja njegove

dejavnosti,
– ponudbena cena za najem 1 tone silo-

sov za žita in cena za m2 podnega skladišča
z vključenim DDV,

– opis dejavnosti, ki jo želi ponudnik
opravljati v najetem skladišču.

6. Pogoji najemodajalca:
– v skladišču, ki je predmet dolgoročne-

ga najema, niso dovoljene kakršnekoli pre-
delave ali drugi gradbeni posegi, brez pred-
hodnega soglasja najemodajalca,

– ob podpisu pogodbe mora izbrani po-
nudnik plačati najem skladišča za tri mese-
ce vnaprej,

– odpovedni rok je eno leto,
– izbrani ponudnik je dolžan prevzeti v

redno delovno razmerje za nedoločen čas
sedaj zaposlene delavce (5).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena 80%,
– reference 10%,
– bonitetna informacija o podjetju 10%.
8. Ponudbe je potrebno predložiti do

20. 4. 2000 do 10. ure na naslov: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – najem
skladišča – ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 4.
2000 ob 11. uri na naslovu: Poslovna stav-
ba, Dunajska 106, I. nadstropje.

10. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz objave razpisa, bo komisija
za vodenje razpisnega postopka ob odpira-
nju ponudb izločila.

11. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo sodelujoči na razpisu prejeli v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Dolgoročna oddaja skladišča je ve-
zana na predhodno soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

14. Druge informacije o javnem razpisu:
kontaktna oseba Franjo Lesjak, tel.
061/189-73-16.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1405 Ob-24461
Na podlagi določil zakona o blagovnih

rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve ob-
javlja

javni razpis
za dolgoročni najem skladišča v

Prestranku
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106, Ljubljana.

2. Predmet in kraj oddaje: silosi in pod-
no skladišče v Prestranku.

3. Opis objekta:
– silosi za žita (betonski) 3.000 ton,
– podono skladišče (klet silosa) 1.173 m2,

– pisarna 19,58 m2,
– delavnica 15,58 m2,

– zemljišče 6.459 m2.
Objekt je komunalno urejen (elektrika,

voda, telefon), ni pa ogrevan in prezrače-
van. Dovoz blaga je možen po železnici in s
kamioni.

4. Ogled: zainteresirani si skladišče lah-
ko ogledajo v sredo, 5. 4. 2000 ob 10. uri,
kjer jih bo sprejel vodja skladišča Jože Hor-
vat, tel. 067/54-511.

5. Vsebina ponudbe:
– naziv gospodarske družbe oziroma ime

ponudnika in točen naslov,
– potrjen izpisek iz sodnega registra, ki

ne sme biti starejši kot 45 dni,
– odločbo UE o izpolnjevanju pogojev

za začetek poslovanja,
– obrazec BON 1, BON 2 ali BON 3,
– referenčno listo s področja njegove

dejavnosti,
– ponudbena cena za najem 1 tone silo-

sov za žita in cena za m2 podnega skladišča
z vključenim DDV,

– opis dejavnosti, ki jo želi ponudnik
opravljati v najetem skladišču.

6. Pogoji najemodajalca:
– v skladišču, ki je predmet dolgoročne-

ga najema, niso dovoljene kakršnekoli pre-
delave ali drugi gradbeni posegi, brez pred-
hodnega soglasja najemodajalca,

– ob podpisu pogodbe mora izbrani po-
nudnik plačati najem skladišča za tri mese-
ce vnaprej,

– odpovedni rok je eno leto,
– izbrani ponudnik je dolžan prevzeti v

redno delovno razmerje za nedoločen čas
sedaj zaposlene delavce (3).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena 80%,
– reference 10%,
– bonitetna informacija o podjetju 10%.
8. Ponudbe je potrebno predložiti do

20. 4. 2000 do 10. ure na naslov: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – najem
skladišča – ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele v roku, bo naročnik
izločil in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 4.
2000 ob 11. uri na naslovu: Poslovna stav-
ba, Dunajska 106, I. nadstropje.

10. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz objave razpisa, bo komisija
za vodenje razpisnega postopka ob odpira-
nju ponudb izločila.

11. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo sodelujoči na razpisu prejeli v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Dolgoročna oddaja skladišča je ve-
zana na predhodno soglasje Vlade Republi-
ke Slovenije.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

14. Druge informacije o javnem razpisu:
kontaktna oseba Franjo Lesjak, tel.
061/189-73-16.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 7083-20/2 Ob-24490
Na podlagi zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99), zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Uradni list RS, št. 9/00) in 73. člena
pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00) objavlja Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
zdravstveno vzgojnih akcij in gradiv za
spodbujanje zdravih življenjskih navad

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slo-
venije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje zdravstveno vzgojnih akcij in gradiv za
spodbujanje zdravih življenjskih navad v letu
1999.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji, ki imajo v svojih aktih kot
eno prednostnih nalog opredeljeno skrb za
zdravje prebivalstva ter

– organizacije, ki se ukvarjajo z medij-
sko promocijo in trženjem idej in storitev.

Predlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

4. Predlogi zdravstveno vzgojnih akcij in
gradiv morajo izhajati iz specifičnih razmer v
Republiki Sloveniji in se nanašati na enega
izmed naslednjih prednostnih področij:

– uveljavljanje in spodbujanje zdrave pre-
hrane,

– preprečevanje nesreč in nezgod,
– spodbujanje fizičnih aktivnosti,
– spodbujanje nekajenja,
– prevencija aidsa.
5. Merila za izbiro vlog so naslednja:
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami,
– reference ponudnika,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– stroški akcije oziroma gradiva.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:

55,000.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in poročila o opravljenem delu, ki ju
bo prejemnik posredoval naročniku najka-
sneje do 15. 11. 2000.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdravs-
tvo, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič ali
Alenki Kuč, ali poiščejo na internetu
(http://www.gov.si/mz/razpisi.htm).

9. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana,
do 14. aprila 1999 do 15. ure v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga zdravs-
tvena vzgoja« in s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani.

10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa najkasneje do 15. maja
2000.

Ministrstvo za zdravstvo
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Št. 017-35/00 Ob-24550
Na podlagi drugega odstavka 10. člena

in v povezavi s šesto alineo prvega odstavka
7. člena in drugo alineo prvega odstavka 9.
člena, prvega odstavka 10. člena in prvega
odstavka 11. člena Zakona o uporabi sred-
stev pridobljenih iz naslova kupnine, na pod-
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS št. 45/95) in uredbe
o kriterijih za dodeljevanje posojil in za kapi-
talske naložbe v gospodarske družbe za na-
mene sanacije (Uradni list RS št. 26/00),
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ob-
javlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil in kapitalske

naložbe v gospodarske družbe za
namene sanacije

I. Predmet razpisa: je dodeljevanje po-
sojil in odkup kapitalskih deležev v gospo-
darskih družbah za namene sanacije, iz upo-
rabe dela kupnin v letu 2000, s katerim
razpolaga Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti.

Posojila se prosilcem dodelijo največ do
40% vrednosti projekta po pravni osebi, po
dinamiki prilivov sredstev iz naslova kupnin.

II. Pogoji in merila za izbiro
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 15-37)

E Gradbeništvo
(šifra 45)

III. Posebni kriteriji za dodeljevanje po-
sojil in kapitalske deleže v gospodarske
družbe

Poleg splošnih pogojev, ki jih določa
uredba o kriterijih za dodeljevanje posojil in
za kapitalske naložbe  v gospodarske druž-
be za namene sanacije (Uradni list RS, št.
26/00) morajo gospodarske družbe, ki kan-
didirajo za pridobitev dolgoročnega posojila
in kapitalske deleže izpolnjevati še nasled-
nje kriterije:

– pripraviti morajo projekt prestrukturira-
nja gospodarske družbe v obliki razvojnega
programa z opredelitvijo investicij v stalna in
gibljiva sredstva, potrjen s strani organov
upravljanja gospodarske družbe in odobren
s strani poslovne banke, če poslovna banka
sodeluje v finančni konstrukciji projekta (iz
katerega je razvidna razvojna naravnanost
programa, predvsem pa uvajanje novih po-
stopkov, ki povečujejo dodano vrednost).
Projekt prestrukturiranja mora vsebovati opis
okoliščin, ki so privedle do težav v gospo-
darski družbi , med ostalim mora upoštevati
sedanje stanje in oceno bodočih gibanj po-
nudbe in povpraševanja na trgu predmetnih
proizvodov. Ocena mora biti izdelana za op-
timistična, pesimistična in realna predvide-
vanja gibanj na trgu. Upoštevati mora tudi
specifične prednosti in slabosti gospodar-
ske družbe. Projekt prestrukturiranja mora
prikazati predvideni dobiček, ki po zaklju-
čenem projektu prestrukturiranja omogoča
pokrivanje vseh stroškov, vključno amorti-
zacijo in odhodke financiranja;

– predložiti morajo oceno bonitete gos-
podarske družbe pri kreditodajalcu; v poštev
pride razvrščenost v razrede A, B,C in D ;

– predložiti morajo izjavo, da so za zava-
rovanje posojila sposobni predložiti zanes-
ljive instrumente za zavarovanje plačil;

– predložiti morajo dokazila, da se ne
nahajajo v stečajnem postopku.

IV. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih kriterijev iz točke II. in III. tega
razpisa:

Vloga za dodelitev posojila mora vsebo-
vati:

– splošne podatke gospodarske družbe
– firmo in naslov,
– matično številko,
– davčno številko,
– številko žiro računa,
– navedbo dejavnosti po Standardni

klasifikaciji dejavnosti; (“Obvestilo o identifi-
kaciji in razvrstitvi po dejavnosti-za poslovne
subjekte -”, ki ga izdaja Urad Republike Slo-
venije za statistiko),

– izdelan projekt poslovnega prestruktu-
riranja, kot je opredeljen v točki III. tega
razpisa,

– poslovni načrt za leto 2000,
– dokazilo o ustreznem sklepu organa

upravljanja družbe o sprejetju oziroma potr-
ditvi projekta poslovnega prestrukturiranja,

– ocena bonitete gospodarske družbe
pri kreditodajalcu,

– obrazec BON 1 in BON 2 ne starejši
od 60 dni (katerega izdaja Agencija Repub-
like Slovenije za plačilni promet);

– bilanco stanja in izkaz uspeha za leti
1998 in 1999,

– potrdilo podružnice Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, ali pristojne-
ga sodišča, da gospodarska družba ni v
stečajnem postopku;

– izjavo gospodarske družbe, da je za
zavarovanje svojih posojilnih obveznosti
sposobna in pripravljena ponuditi instrumen-
te zavarovanja plačil, kot so: hipoteka, cesi-
ja terjatev ali vrednostnih papirjev, akcept-
nih nalogov in/ali menic;

– izjavo o jamstvu sopodpisnikov poso-
jilne pogodbe (odvisnih in obvladujočih
družb, v kolikor take družbe obstajajo) o
pristopu k dolgu in jamstvu za izpolnitev ob-
veznosti kot solidarni dolžniki;

V. Prijava za spremembo posojilnih po-
gojev

Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi
gospodarske družbe, katerim so bila že odo-
brena, nekaterim v skladu z javnimi razpisi
reprogramirana posojila, in sicer v smislu
spremembe posojilnih pogojev že danih po-
sojil oziroma spremembe posojilnih obvez-
nosti v kapitalski delež v gospodarski družbi
v skladu z določili 4. člena uredbe o kriteri-
jih za dodeljevanje posojil in za kapitalske
naložbe v gospodarske družbe za namene
sanacije (Uradni list RS, št. 26/00).

Prijava za spremembo posojilnih pogo-
jev mora vsebovati :

– obrazec BON 1 in BON 2, ne starejši
od 60 dni;

– bilanco stanja in uspeha za leti 1998
in 1999;

– potrdilo podružnice Agencije RS za
plačilni promet, ali pristojnega sodišča, da
gospodarska družba ni v stečajnem po-
stopku.

V primeru prijave za odkup kapitalskega
deleža, oziroma izvedbo konverzije terjatev
iz naslova že danih posojil v kapitalski delež
v gospodarski družbi, pa je potrebno pred-
ložiti še:

– sklep organov upravljanja (skupščina)
da soglašajo z dokapitalizacijo gospodar-
ske družbe;

VI. Roki prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev dela

kupnin.
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 z firmo in naslovom
gospodarske družbe in oznako: “Ne odpiraj
- javni razpis za dodeljevanje posojil”. Vloga
se vpiše v evidenčno knjigo pod zaporedno
številko prejema.

VII. Postopek pri izbiri vlog
Ministrica za gospodarske dejavnosti s

sklepom imenuje komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje posojil.

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 pri Igorju Nagliču, na tel.
061/178-32-66.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 14/2000 Ob-24551
Na podlagi določil 27. člena zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
5. člena pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega in teh-
nološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99),
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Madžarske, objavljen
v Ur. l. RS, št. 11/95 in na podlagi Protoko-
la četrtega zasedanja skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžar-
sko z dne 11. 11. 1998, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-madžarskega

znanstvenega sodelovanja v letih 2001
in 2002

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skup-
ne raziskovalne projekte in sicer: krajši obi-
ski do 12 dni in daljši obiski od 1 do 3
mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);
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– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološ-
ke projekte, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo RS sofinancirane mednarodne
projekte;

4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in madžarskem

nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– kratek življenjepis slovenskega in ma-

džarskega nosilca projekta z najpomem-
bnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na
vsebino projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je 1. januar 2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-razsikovalnih pro-
jektov v okviru slovensko-madžarskega
znanstvenega sodelovanja v letih 2001 in
2002”, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Slavi Krušič, Ministrs-
tvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 29. junija 2000 do
15. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 4. julija 2000 v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni do konca decembra 2000.

11. Madžarski partner mora prav tako
oddati prijavo na svojem pristojnem mini-
strstvu (Ministry of Education, Research and
Development Division, 1052 Budapest,
Szervita ter 8).

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za
mednarodno znanstveno in tehnološko so-
delovanje Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Trg OF 13, tel. 178-46-76,
oziroma je dostopna na internetu. Vse do-
datne informacije pri Slavi Krušič (tel.
178-46-71).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-24273
Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-

va, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi določil odloka o proračunu Mestne ob-
čine Ljubljana za leto 2000 in pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v

Ljubljani na javnih površinah
Okvirna višina sredstev, ki so na razpola-

go za sofinanciranje turističnih prireditev,
znaša 15,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje priprave projektov prireditev
in izvedba pretežno brezplačnih prireditev,
katerih cilj je trajno povečanje turističnega
obiska v Ljubljani.

2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke

in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika

(pravne osebe oziroma podjetnika posamez-
nika),

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– registracija stara največ 30 dni,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izja-

va o angažiranju lastnih sredstev,
– dokazilo o mednarodni organizaciji

prireditve (za projekt v mednarodni organi-
zaciji),

– reference ponudnika oziroma izvajalca,
– izdelan projekt prireditve ali dispozici-

ja vsebine projektne naloge v primeru, ko
gre za pripravo zasnove prireditve,

– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,

– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovi-
tve pokrivanja prireditvenih stroškov.

3. Merila in pogoji
Potencialni prejemniki so lahko pravne

osebe in podjetniki posamezniki, ki so regi-
strirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebi-
ne ponudbe. Prednost pri izbiri bodo imele
prijavljene prireditve, ki:

– zajemajo celovit program prireditev z
daljšim obdobjem trajanja in so zasnovane
na strokovnih marketinških podlagah,

– so pretežno brezplačne oziroma je ce-
na vstopnic nižja od stroškov prireditve,

– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljub-
ljani kot sodobni evropski prestolnici,

– so okolju prijazne in poudarjajo kultur-
no identiteto Ljubljane,

– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,

– pomenijo obogatitev celovite turistič-
ne ponudbe Ljubljana,

– so namenjene otrokom in mladim in so
pomembne za razvoj turizma mladih,

– se nanašajo na srednjeveško izročilo
mesta,

– pomenijo oživitev bregov Ljubljanice,
– ob zaključku prireditve poda izvajalec

finančno in vsebinsko poročilo.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo

Mestna občina Ljubljana sofinancirala pro-
jekte v višini do največ 40 odstotkov celot-
ne vrednosti projekta. Odobrena sredstva
bodo izvajalcem nakazana praviloma po iz-
vedbi.

Rok za izvedbo prireditev oziroma pro-
jektov in porabo odobrenih sredstev je 31.
december 2000.

4. Rok za predložitev vlog: vloge na raz-
pis pošljite na naslov Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Vlo-
ga na javni razpis za turistične prireditve v
Ljubljani”.

V primeru, ko ponudnik pošlje več vlog,
mora biti vsaka ponudba posebej naslovlje-
na in poslana v svoji ovojnici.

Ponudbe je potrebno oddati v roku 30
dni po objavi tega razpisa.

5. Datum komisijskega odpiranja vlog je
8. maj 2000 ob 13. uri, v Ljubljani, Trubar-
jeva 5.

6. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

7. Dodatne informacije in razpisno doku-
mentacijo posreduje Janja Romih Kulenovič,
tel. 061/13-33-155, 061/13-31-204 vsak
dan med 9. in 12. uro.

Mestna občina Ljubljana

Ob-24347
DOBA, Višja strokovna šola, Prešernova

ulica 1, 2000 Maribor, objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program poslovni
sekretar in za program komercialist:

I. Za program poslovni sekretar za na-
slednja predmetna področja:

1. poslovno sporazumevanje v tujem je-
ziku I. (AN/NE),

2. psihologija dela,
3. računalništvo in informatika,
4. poslovno sporazumevanje v sloven-

skem jeziku,
5. organizacija poslovanja,
6. računovodstvo in finančno poslovanje,
7. poslovno sporazumevanje v tujem je-

ziku II. (AN/NE),
8. sodobno pisarniško poslovanje,
9. koncepti in veščine komuniciranja in
10. računalniški praktikum.
II. Za program komercialist za naslednja

predmetna področja:
1. strokovna terminologija v  tujem jezi-

ku I. (AN/NE),
2. strokovna terminologija v tujem jeziku

II. (AN/NE),
3. psihologija prodaje,
4. poslovno komuniciranje,
5. poslovodenje,
6. poslovna matematika s statistiko,
7. informatika v komercialnem poslova-

nju,
8. trgovinsko poslovanje,
9. gospodarsko pravo,
10. trženje,
11. blago in storitve,
12. organizacija in logistika poslovanja,
13. finance,
14. stroškovno računovodstvo,
15. podjetništvo,
16. kultura podjetja in
17. praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

podlagi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96), pravilnika o postopku
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 17/96), odredbe o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe poslovni sekretar (Ur. l. RS, št.
91/98), odredbo o smeri strokovne izobraz-
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be predavateljev in drugih strokovnih delav-
cev v programu za pridobitev višje strokov-
ne izobrazbe komercialist (Ur. l. RS, št.
1/00) ter kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).

Vse informacije in potrebno dokumenta-
cijo lahko kandidati dobijo na DOBI, Zavo-
du za izobraževanje, Maribor, Prešernova
ul. 1, po tel. 062/228-38-60 ali faksu
062/228-38-61.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: DOBA, Višja strokovna šola, Maribor,
Prešernova ulica 1, s pripisom: “Predavate-
lji višje šole”.

Doba, Višja strokovna šola Maribor

Ob-24489
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slo-

venije, št. 310-03/93-2/6-8 z dne 26. 10.
1995, 7. člena pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepa 2. seje
nadzornega sveta Rudnika živega srebra
Idrija v zapiranju, d.o.o., z dne 27. 3. 2000
objavlja komisija za ugotavljanje in sanacijo
rudarske škode pri Rudniku živega srebra
Idrija v zapiranju, d.o.o.

razpis
za vložitev zahtevkov za povračilo

rudarske škode v letu 2000
Pismeni zahtevek za povračilo škode lah-

ko najkasneje do 30. 4. 2000 vložijo vse
pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarje-
nja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnana.

Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.

Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravi-
čenci, ki nameravajo k sanaciji škode pri-
stopiti v letu 2000 in jim je bila škoda priz-
nana, ni pa bila še sanirana in plačana.

Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremični-
ne – objekta ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi po-
datke o že izplačanih odškodninah iz naslo-
va rudarske škode.

Upravičencem, ki so zahtevek vložili v
letih 1996, 1997, 1998 in 1999, doku-
mentacija iz prejšnjega odstavka, zahtevku
ni potrebno ponovno vlagati.

Upravičenci pošljejo zahtevek s priloga-
mi na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v
zaprti kuverti, s pripisom: “Za rudarsko ško-
do”.

Komisija bo na podlagi ugotovitev po-
sebne strokovne komisije, ki bo ugotovila
višino škode in v kolikšni meri je ta posledi-
ca rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red
upravičencev do povračila škode v letu
2000. Povračilo škode se bo izvajalo na
podlagi računov oziroma situacij, v okviru
sredstev odobrenih v proračunu Republike
Slovenije za leto 2000.

Za leto 2000 je za povračilo rudarske
škode odobreno 89,064.000 SIT, ki bodo

nakazana v dveh tranšah po 44,532.000
SIT tako, da bomo račune lahko poravnavali
v mesecu juniju in novembru 2000.

Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.

Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji finančno-komercialne službe Katji
Lapajnetovi, na sedežu Rudnika živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, ali
po telefonu 065/73-811, int. 215, vsak
delovnik od 8. do 12. ure.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 353/072/99 Ob-24503
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti 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 (Ur. l.
RS 24/97) ter 117. in 118. členom pravil
in postopkov Evropske unije za izvedbo jav-
nih razpisov objavlja Občina Ajdovščina

javni razpis
za izbiro izvajalca za  izvedbo projekta
za objekt »Eco Adria, centralna čistilna

naprava Ajdovščina«
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Italija 1998, projekt št.
SL-9802.02.01. Na razpis se lahko enako-
pravno prijavijo vse fizične in pravne osebe
iz držav, članic Evropske unije in iz držav,
prejemnic sredstev programa PHARE. Tudi
vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz
teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba del za sana-

cijo obstoječe centralne čistilne naprave v
Ajdovščini.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Dela se morajo
pričeti v roku 14 dni po podpisu pogodbe
(uvedba v delo), predvideni rok dokončanja
del pa je tri mesece po uvedbi v delo.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski 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, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996, 1997 in 1998 mora znašati najmanj
1,022.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva 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% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti. Bančna garancija mo-
ra veljati 120 dni od predpisanega roka za
odpiranje ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Go-
riška 23/b, 5270 Ajdovščina, po vplačilu
nevračljivega zneska 150 EUR v protivred-
nosti v SIT na ŽR št. 52010-630-7043, s
pripisom »Za razpisno dokumentacijo »Eco
Adria, Centralna čistilna naprava Ajdovšči-
na«. Za vplačila je merodajen prodajni me-
njalni tečaj Banke Slovenije na dan objave
razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 3. 4. 2000 dalje. Za vse
dodatne informacije je pooblaščen Miroslav
Geržina, telefon: +386 65 16 19 720, faks:
+386 65 63 142, e-mail: ksda.tajnistvo-
@siol.net. Za ponudnike bo organiziran in-
formativni sestanek dne 13. 4. 2000 ob
11. uri na naslovu: Komunalno stanovanj-
ska družba d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Aj-
dovščina, ki mu bo sledil ogled kraja grad-
bišča.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 10. 5. 2000 do 9. ure po lokalnem
času na naslov: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovš-
čina. Ovojnice morajo biti zaprte in jasno
označene: »Not to be opened before the
Opening Session« in «Ne odpiraj pred urad-
nim odpiranjem ponudb«. Javno odpiranje
ponudb bo dne, 10. 5. 2000 ob 11. uri po
lokalnem času na naslovu: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana,
sejna soba. Pri odpiranju ponudb lahko so-
deluje en predstavnik ponudnika, ki se izka-
že s pisnim pooblastilom.

Občina Ajdovščina

Št. 353/072/99 Ob-24504
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 Ajdovščina

Invitation to Tender
for the project »Eco Adria, Wastewater

Treatment Plant Ajdovščina«
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE 1998 CBC Pro-
gramme Slovenia-Italiy,  Project No.
SL-9802.02.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of beneficiary countries of the PHARE
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programme. Supplies of materials and
equipment offered must also originate from
those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for works to up-
grade the existing sewerage system and
treatment plant to adress the problems of
inadequate water treatment.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of ten-
der works. The Works shall start 14 days
after signing of the Contract and shall be
finalised within the period of three  months
after the issue of the Letter of Commence-
ment.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
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 years 1996, 1997 and 1998 should
amount to or exceed EUR 1,022.000;

– Successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;

– The ratio of total debts/total liabilities
of the Tenderer 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 any other
equivalent foreign convertible currency. The
Tender Bond shall have validity of 120 days
from the date of the opening session.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following ad-
dress: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina,
upon payment of nonrefundable fee of EUR
150.00 in SIT to the account No.
52010-630-7043, with the notice »For
tender dossier Eco Adria, Wastewater
Treatment Ajdovščina«. For the payments
the selling exchange rate issued by the
Bank of Slovenia on the day of the an-
nouncement in the OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 3rd April 2000. For all additional
information please contact the responsible
person Mr. Miroslav Geržina by phone: +386
65 16 19 720, fax: +386 65 63 142,
e-mail:ksda.tajnistvo@soil.net. A clarification
meeting will be held on 13th April 2000 at
11:00 hrs local time at Komunalno stano-
vanjska družba d.o.o., Goriška 23/b, Aj-
dovščina, followed by a site visit.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage shall be submitted at the latest on
10th May 2000 by 9:00 hrs local time to the
address: Komunalno stanovanjska družba
d.o.o., Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina. The
sealed envelope has to be marked »Not to
be opened before the Opening Session«
and «Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem
ponudb«. The opening of Tenders will be
public on the same day at 11:00 hrs local
time at the Ministry of Environment and Spa-
tial Planning, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Session room. At the opening session one
Tenderer’s Representative submitting the
power of attorney may participate.

Municipality of Ajdovščina

Objave
delniških družb

Št. 18/00 Ob-24372
Na podlagi petega odstavka 84. člena

zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93
in 1/96) in 22. člena statuta Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
(Ur. l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljam

vpis
novo izdanih delnic za povečanje

osnovnega kapitala Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,

d.d., Ljubljana
1. Vlada RS je na svoji 150. seji dne 9.

marca 2000 na predlog upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Sklad) sprejela sklep, da Sklad izda
5.655 delnic devete emisije, z nominalno
vrednostjo posamezne delnice 100.000
SIT, v skupnem znesku 565,500.000 SIT
na dan 31. 12. 1999.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice devete emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 31. 12. 1999 je Sklad
izdal 73.130 delnic prve, druge, tretje, če-
trte, pete, šeste, sedme in osme emisije, z
nominalno vrednostjo 100.000 SIT.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-24369
V skladu s 465. členom ZGD sporoča-

mo:
1. Družba Frizarti, družba za upravljanje,

d.d., Kopališka ul. 1, Domžale, nas je z
dopisom z dne 13. 7. 1998 obvestila, da je
pridobila 28.104 navadnih delnic oziroma
56,4% delnic družbe Česalnice Ljublja-
na,d.d., Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

2. Družba Lassana, frizersko podjetje,
d.d., Cankarjeva ulica 3, Ljubljana, nas je z

dopisom z dne 13. 10. 1998 obvestila, da
je pridobila glasovalno pravico, izhajajočo iz
40% deleža delnic družbe Česalnice Ljub-
ljana, d.d., Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

Česalnice Ljubljana, d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-24202
Na podlagi drugega odstavka 454. čle-

na zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbe ELBA AVTO Proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin, Špru-
ha 29, z dne 19. 5. 1999, poslovodja druž-
be objavlja

 sklep
 o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe v višini

131,630.198 SIT se zniža za 41,630.198
SIT na 90,000.000 SIT. Zaradi znižanja os-
novnega kapitala se sorazmerno zmanjšajo
poslovni deleži družbenikov, tako da ostanejo
udeleženi v kapitalu v obstoječem razmerju.

Upnike družbe se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

ELBA AVTO, d.o.o.

Št. 15/2000 Ob-24455
V skladu s 454. členom ZGD, Poljana,

Kmetijska proizvodnja, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Celjska c. 118, vpisana v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču v Slovenj Grad-
cu, pod št. vložka 1/7285-00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki doslej znaša

114,200.945 SIT se zmanjša za znesek
141,770.827,30 SIT, hkrati pa se poveča
nominalno iz sredstev družbe, in sicer iz
revalorizacije osnovnega kapitala v višini
46,407.290,99 SIT. Osnovni kapital tako
znaša 18,837.408,69 SIT.

Upravnik poziva upnike, da se oglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Poljana, d.o.o., Slovenj Gradec

Ob-24495
V skladu z določili 454. člena ZGD, druž-

ba TIN-trgovina, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Koper, Vanganel 16, 6000 Koper,
vpisana v sodni register pri Okrožnem so-
dišču v Kopru v registrski vložek številka
1/826/00, matična številka družbe
5371228, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša

9,211.000 SIT se zmanjša za 1,874.000
SIT, tako da bo po zmanjšanju znašal
7,337.000 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

TIN, d.o.o., Koper
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-24260
Začasna uprava delniške družbe STT,

d.d., Trbovlje, Vodenska cesta 49, sklicuje
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in statuta delniške družbe

prvo redno zasedanje
skupščine družbe,

ki bo 9. maja 2000 ob 13. uri na sedežu
družbe, Vodenska cesta 49, Trbovlje.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev dnevnega reda.

Ugotovi se udeležba, imenuje notar in
določita dva preštevalca glasov.

Predlog sklepa 1/1: potrdi se dnevni
red in izvoli predsednika skupščine.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1999.

Začasna uprava s predhodnim mnenjem
začasnega nadzornega sveta predlaga:

Predlog sklepa 2/1: skupščina se sez-
nani s finančnim in likvidnostnim stanjem
družbe. Osnovni kapital družbe znaša
540,000.000 SIT, rezerve 136,638.000
SIT, revalorizacijski popravek kapitala
633,700.800 SIT, revalorizacijski popravek
rezerv 160,347.425,76 SIT, prenesena re-
valorizirana izguba preteklih let znaša
1.019,484.233,68 SIT, izguba tekočega
leta pa znaša 17,822.602,46 SIT. Ker iz-
guba preteklih let in tekočega leta presega
osnovni kapital družbe, je družba kapitalsko
neustrezna. Blokada žiro računa na dan
31. 12. 1999 znaša približno 51,402 mio
SIT in se sprotno povečuje za obresti. Ker
družba nima rednih prihodkov, stanja nelik-
vidnosti ni mogoče odpraviti.

3. Postopki za odpravo kapitalske neu-
streznosti in prezadolženosti družbe.

Začasna uprava s predhodnim mnenjem
začasnega nadzornega sveta predlaga spre-
jetje enega od predlaganih sklepov: (o pred-
laganih sklepih se glasuje po predlaganem
vrstnem redu, s sprejtjem  enega od predla-
ganih sklepov, se o drugih sklepih te točke
ne glasuje več.)

Predlog sklepa 3/1: nad družbo se uve-
de postopek prisilne poravnave. Z delno
prodajo premoženja se zagotovi poplačilo
zapadlih terjatev.

Predlog sklepa 3/2: nad družbo se uve-
de stečajni postopek.

Predlog sklepa 3/3: izgubo v višini
930,686.225,76 SIT se pokrije iz revalori-
zacije kapitala, revalorizacije rezerv in re-
zerv. Izgubo v višini 106,620.610,38 SIT
se pokrije v breme osnovnega kapitala
(zmanjšanje osnovnega kapitala). Izda se no-
va emisija delnic.

Nominalna vrednost delnic znaša 1.000
SIT. Število delnic druge emisije je
100.000. Delnice v gotovini vplačajo ob-
stoječi delničarji, ki odkupijo proporcional-
no število delnic glede na obstoječo lastni-
no v roku enega meseca.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet in začasna uprava

predlagata, da se izmed kandidatov, ki jih
lastniki pisno posredujejo najkasneje do po-

nedeljka 8. 5. 2000 na naslov družbe, izvo-
lita dva predstavnika lastnikov.

Predlog sklepa 4/1: izvolita se dva člana
nadzornega sveta predstavnika lastnikov. Z
izvolitvijo novih članov nadzornega sveta,
preneha mandat članom začasnega nadzor-
nega sveta.

5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 5/1: članom nadzorne-

ga sveta se določi sejnina v višini 15.000
SIT, predsedniku nadzornega sveta pa sej-
nina v višini 20.000 SIT. Višina sejnin velja
tudi za člane začasnega nadzornega sveta
za dosedanje delo.

Upravičenci do udeležbe na skupščini
so vsi delničarji navadnih delnic družbe.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13.30 ne gle-
de na udeležbo. Delničarje prosimo, da pri-
sotnost na skupščini najavijo, tako, da nji-
hova najava prispe na sedež družbe vsaj tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.

STT, d.d., Trbovlje
začasna uprava družbe

Št. 251/2000 Ob-24284
Na podlagi 30. člena statuta Trgovine na

debelo in drobno “Dolenjka”, d.d., Novo
mesto, uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe “Dolenjka”,

ki bo v četrtek, dne 4. 5. 2000 ob 11. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Glavni
trg 23, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Stanislava Hribarja, za preštevalko
glasov Dragico Drganc ter imenuje notarja
Andreja Tirana.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1999, skupaj s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta in revizij-
ske družbe v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da se dobiček v znesku
30.141 mio SIT v celoti razporedi kot ne-
razporejen dobiček.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi Dolenjke,
d.d., Novo mesto k Mercatorju - Dolenjski,
d.d., Novo mesto.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o pripojitvi družbe Dolenjka, d.d., Novo
mesto k Mercator - Dolenjska, d.d., Novo
mesto.

6. Sprejem sklepa o potrditvi pogodbe o
pripojitvi Dolenjke, d.d., Novo mesto k Mer-
cator - Dolenjski, d.d., Novo mesto, skupaj
z notarskim zapisom.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pogod-
bo o pripojitvi Dolenjke, d.d., Novo mesto k
Mercatorju - Dolenjski, d.d., Novo mesto, z

dne 29. 11. 1999, skupaj z notarskim zapi-
som z dne 30. 11. 1999.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 7. do 14. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt eno uro pred začetkom seje.

Ponovni sklic
Če skupščina na prvem sklicu ne do-

seže sklepčnosti, se skupščina ponovi is-
tega dne ob 12. uri z enakim dnevnim
redom. Na tej seji bo veljavno odločeno
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Vse delničarje vabimo, da se skupščine
udeležijo osebno ali preko svojega poob-
laščenca.

“Dolenjka” d.d.,
uprava

Ob-24501
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe So-

ča, d.d., Koper, uprava sklicuje

skupščino,

ki bo dne 5. maja 2000 ob 10. uri v
poslovnih prostorih uprave Koper, Prista-
niška ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa uprave – direktorja: ugo-
tovi se sklepčnost skupščine, imenuje se
dva preštevalca glasov. Imenuje se zapisni-
karja in notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1999.

Predlog sklepa uprave – dirketorja:
skupščina sprejme poslovno poročilo za le-
to 1999.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.

Predlog sklepa uprave – direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta: čisti
dobiček za leto 1999 v višini 10,951.175
SIT se razporedi v rezerve in nameni za
investicije v osnovna sredstva.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa uprave – direktorja: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje: Pricewaterhousecoo-
pers, d.d., Parmova 53, 1113 Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
vsak delovnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico, lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Trgovsko podjetje Soča d.d.
Koper – Merkur skupina

direktor Klaudio Blaževič

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-10/99-11 Ob-24491
1. Urad ugotavlja, da glede na dejstva, ki

jih pozna, v zvezi s pogodbo o pooblaščeni
prodaji (v nadaljevanju: pogodbo), ki jo pod-
jetje VOLVO CAR CORPORATION, SE-405
31, Gothenburg, Švedska (v nadaljevanju:
Volvo) namerava skleniti na območju Republi-
ke Slovenije s pooblaščenimi trgovci, ni bil
kršen 1. odstavek 5. člena ZPOmK.

2. Zahtevek za podelitev posamične iz-
jeme se zavrne.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30723-1/99-10 Ob-24492
1. Osnutek Sporazuma o določitvi mini-

malnih rizičnih kriterijev (v nadaljevanju: Spo-
razum) med spodaj navedenimi zavarovalni-
cami:

– Adriatic, Zavarovalna družba d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper;

– Generali SKB Zavarovalnica d.d.,
Kržičeva 3, Ljubljana;

– Slovenica, Zavarovalnika hiša d.d.,
Celovška c. 206, Ljubljana;

– Zavarovalnica Maribor d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor;

– Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova c.
5, Novo mesto in

– Zavarovalnica Triglav d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana

je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem sklenitve Sporazuma.

3. Posamična izjema se podeli za dobo
2 let od dneva začetka učinkovanja posa-
mične izjeme.

4. Zavarovalnice morajo izpolniti nasled-
nje obveznosti:

– predložiti Uradu izvod sklenjenega Spo-
razuma o minimalnih rizičnih kriterijih ter ga
obvestiti o morebitnih novih članicah združe-
nja, za katere bo sporazum obvezujoč;

– vsaka zavarovalnica mora predložiti
Uradu splošne pogoje zavarovanja avto-
mobilske odgovornosti, ki jih bo pripravila
na podlagi tega sporazuma in mu poročati
o vseh spremembah, zlasti o vključitvi do-
datnih rizičnih kriterijev, podprtih z izraču-
ni;

– predložiti Uradu poročilo o ustreznosti
spremenjenega načina določanja premij in
doseženih pričakovanih rezultatih Sporazu-
ma po enem letu od začetka učinkovanja
sporazuma

– poročati Uradu o možnostih cenovnih
popustov pri zavarovanju avtomobilske od-
govornosti z ustrezno utemeljitvijo le – teh;

– vsaka zavarovalnica je dolžna nemu-
doma obvestiti Urad, ko bo premija dosegla
potrebno višino, ki zavarovalnici ne bo več
povzročala izgube v zavarovalni vrsti zavaro-
vanja avtomobilske odgovornosti;

– zavarovalnicam ni dovoljeno prodajati
zavarovanja avtomobilske odgovornosti v pa-
ketu z drugimi zavarovanji brez predhodne-
ga soglasja Urada.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-11/99-11 Ob-24493

1. Pogodba o skupnih vlaganjih, skle-
njena 28. 7. 1999, med podjetjema SA-
NOFI-SYNTHELABO, societe anonyme,
174 Avenue de France, 75013 Pariz, Fran-
cija, ki ga zastopa Philippe Fauchet (v nada-
ljevanju: Sanofi-Synthelabo)

in LEK, tovarna farmacevtskih in kemič-
nih izdelkov, d.d., Verovškova 57, 1526
Ljubljana, ki ga zastopa predsednik uprave
Metod Dragonja (v nadaljevanju: Lek); je v
skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPOmK
in zato ni prepovedana in nična.

2. Posamična izjema začne učinkovati z
dnem izdaje odločbe.

3. Posamična izjema je podeljena za do-
bo 15 let, z možnostjo podaljšanja po nje-
nem izteku.

4. Lek in Sanofi-Synthelabo morata pred-
ložiti uradu naslednje pogodbe, opredelje-
ne v 1. členu (definicije) pogodbe o skupnih
vlaganjih:

– distribucijsko pogodbo;
– licenčno pogodbo;
– pogodbo o promociji;
– servisno pogodbo in
– pogodbo o izvajanju storitvene dejav-

nosti.
Rok za predložitev je 8 dni po sklenitvi

posamezne pogodbe oziroma po vročitvi te
odločbe, če je bila katera od pogodb že
sklenjena.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Št. 403-104/00-7 Ob-24335

Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Can-
karjeva 5, objavlja na podlagi 10. člena

pravilnika Ministrstva za kulturo o podelje-
vanju štipendij (Ur. l. RS, št. 22/2000)
pričetek zbiranja prijav za:

1. štipendije s sofinanciranjem šol-
nine za specialistični študij v Republi-
ki Sloveniji na umetniških programih z
javno veljavnostjo za šol. l.
2000/2001

2. sofinanciranje šolnin za speciali-
stični študij v Republiki Sloveniji na
umetniških programih z javno veljav-
nostjo za šol. l. 2000/2001

3. štipendije za izpopolnjevanje in
študij v tujini izjemno nadarjenim na
umetniških programih za šol. l.
2000/2001.

Štipendije so namenjene izjemno na-
darjenim posameznikom. Zanje lahko za-
prosijo državljani Republike Slovenije.

Za štipendije pod 1 lahko kandidirajo
diplomanti, ki imajo status rednega podi-
plomskega študenta (nimajo statusa sa-
mostojnega kulturnega delavca oziroma
niso v delovnem razmerju) in ki niso bili
ob začetku podiplomskega študija starej-
ši od 30 let, ki so dosegli pri dodiplom-
skem študiju povprečno oceno najmanj 8,
pri predmetih, značilnih za program, pa
najmanj 9. Izjemoma lahko zaprosijo tudi
diplomanti, ki ne dosegajo tako visokih
ocen, so se pa izkazali z javno priznanim
izjemnim dosežkom. Štipendistom lahko
Ministrstvo za kulturo sofinancira največ
do 50% šolnine.

Za sofinanciranje šolnine pod 2 lahko
zaprosijo tisti, ki nimajo statusa rednega
podiplomskega študenta (imajo status sa-
mostojnega kulturnega delavca ali pa so v
delovnem razmerju), izpolnjujejo pa vse
pogoje iz točke 1. Šolnina se jim sofinan-
cira do 75%.

Kandidati pod 1 in 2 morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– fotokopijo diplome ali potrdilo o di-

plomiranju in izpisek ocen vseh opravlje-
nih izpitov,

– dokazil-o(-a) o javno priznan-em (-ih)
dosežk-u (-ih),

– potrdilo o sprejemu v študijski pro-
gram,

– program podiplomskega izobraževa-
nja,

– mnenje mentorja (v zaprti kuverti),
– potrdilo o višini šolnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Za štipendije pod 3 lahko zaprosijo

kandidati, katerih dosedanji študijski us-
peh ni nižji od prav dobrega oziroma pov-
prečne ocene 8, in ki so dosegli oceno
odlično oziroma najmanj 9 iz predmetov,
značilnih za ustrezni študijski program.
Kandidati morajo s svojim dosedanjim de-
lom in javno priznanimi uspehi potrditi svo-
jo izjemno nadarjenost. Praviloma ne sme-
jo biti starejši od 30 let.

Štipendije za dodiplomski študij se do-
delijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni na šolah v Republiki Sloveniji.

Kandidati morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– življenjepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem us-
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pehu (diplomo oziroma potrdilo o diplomi-
ranju, izpisek ocen vseh opravljenih izpi-
tov oziroma potrdilo o maturi z ocenami)
in drugih javno priznanih uspehih,

– potrdilo o sprejemu v študijski pro-
gram,

– mnenje dveh strokovnjakov o kandi-
datovih sposobnostih (v zaprtih kuvertah),

– študijski program in potrdilo o spre-
jemu vanj,

– predstavitev in utemeljitev izbora šo-
le,

– uradne podatke o stroških morebit-
ne šolnine,

– uradno dokazilo o trajanju šolanja,
če gre za dodiplomski študij (podiplomski
študij lahko traja največ 2 leti),

– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Kandidirajo lahko tudi absolventi, ki bo-

do diplomo opravljali v juniju, kar dokaže-
jo s potrdilom visokošolskega zavoda, in
kandidati, ki bodo morebitni sprejemni iz-
pit opravljali v juniju ali juliju. Pred skleni-
tvijo pogodbe bodo taki izbrani kandidati
morali predložiti potrdilo o opravljeni di-
plomi.

Kandidati dobijo prijavne obrazce v vlo-
žišču Ministrstva za kulturo (pod 1 prijav-
nica Š-1, pod 2 prijavnica Š-2, pod 3 pri-
javnica Š-3) v času uradnih ur: ponede-
ljek in petek med 10. in 13., sreda med
10. in 12. ter 13. in 15. uro in na interne-
tu: http://www.gov.si/mk.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, pod točko 1 in 2 z oznako “Štipendi-
je - študij v RS” do 20. septembra 2000,
pod točko 3 pa pod oznako “Štipendije -
študij v tujini” do 20. maja 2000. Za prija-
ve, oddane v razpisnem roku, se bodo
štele tiste, katerih prejem bo potrdilo vlo-
žišče Ministrstva za kulturo do 15. ure
zadnjega dne posameznega zgoraj nave-
denaga roka, in tiste, ki so bile oddane
kot priporočene poštne pošiljke do 24.
ure zadnjega dne posameznega zgoraj na-
vedenega roka.

Prijave bodo obravnavane po zaključ-
ku razpisa, izbor pa opravljen tudi v skla-
du s finančnimi možnostmi. Vsi kandidati
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za kulturo

Št. 9/2000 Ob-24237

Sklad Republike Slovenije za malo gos-
podarstvo, Ljubljana, Štefanova 5 na pod-
lagi sklepa Upravnega odbora z dne 20.
4. 1999 objavlja

poziv

za informativno zbiranje ponudb za na-
kup opreme mlekarne (cisterna, duplika-
torji, posode, viskobatorji, pasterizacija,
sprejem mleka, priprava in polnjenje jo-
gurta, črpalke, kotli, grelniki) na lokaciji
Cundrovec 21 pri Brežicah.

Natančnejši podatki o opremi mlekar-
ne, cenitve, listine o lastništvu in druge
informacije so na razpolago pri pooblaš-
čeni osebi Sklada (Zoran Širca) Štefano-
va 5, Ljubljana, oziroma po tel.
061/24-10-178. Ogled je možen po

predhodnem dogovoru s pooblaščeno
osebo.

Zainteresirani kupci naj posredujejo in-
formativne ponudbe z navedbo cene, ki
so jo pripravljeni plačati, plačilnega roka,
morebitnega zavarovanja plačila ter roka
prevzema mlekarne.

Ponudbe je potrebno posredovati naj-
kasneje 8 dni po objavi na naslov sklada v
zaprti ovojnici z navedbo Ponudba – Mle-
karna.

Na podlagi prejetih informativnih po-
nudb, bo objavljeno javno zbiranje ponudb
za prodajo opreme najugodnejšemu po-
nudniku.

Sklad RS za ravzoj malega
gospodarstva

Ob-24262
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin

Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje: parc. št. 494/3

k.o. Idrija, v izmeri 2.092 m2.
II. Izklicna cena znaša 5,618.510 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi

cenitve sodnega izvedenca in cenilca
gradbene stroke.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene
cene, plača davek na promet nepremič-
nin, stroške prodaje in stroške vknjižbe v
zemljiško knjigo.

IV. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno
pogodbo skleniti v roku 8 dni po opravlje-
ni javni dražbi in kupnino plačati v roku 3
dni po sklenitvi pogodbe.

V. Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pravne osebe mo-
rajo prodajalcu predložiti izpisek iz sod-
nega registra, fizične pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije. Pooblaščen-
ci dražiteljev morajo pred pričetkom draž-
be predložiti pisno pooblastilo.

VI. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun prodajalca, št.
52020-601-13705 ter o vplačilu predlo-
žiti potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščina se všteje v kupnino, neuspe-
lim dražiteljem pa vrne v roku treh dni po
dražbi.

Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine, se šteje, da
je od nakupa odstopil, oziroma se pogod-
ba šteje za razdrto.

Varščina v tem primeru ostane proda-
jalcu.

VII. Vsa dodatna pojasnila dobijo inte-
resenti na sedežu prodajalca pri direktor-
ju mag. Marku Cigaletu, univ. dipl. inž.
geol., osebno ali po tel. 065/73-811. Og-
led je mogoč vsak delovni dan po pred-
hodnem dogovoru.

Javna dražba bo v ponedeljek, dne 17.
4. 2000, ob 12.30 na sedežu prodajalca,
v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-24386

Na podlagi 6. člena uredbe o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in 61/99) in sklepa št.
416-03-1/00 z dne 16. 3. 2000, Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, razpisuje

javno dražbo
za prodajo rabljenega osnovnega

sredstva
Javna dražba bo ustna in se bo vršila

dne 10. 4. 2000 ob 13. uri v prostorih
Jeruzalem Ormož SAT d.d., Hardek 44c,
Ormož.

Predmet prodaje je osebni avtomobil
znamke LADA, tip NIVA 1,7i, leto izdelave
1996, št. šasije XTA212140T 1181402,
registriran.

Izklicna cena je 874.731 SIT in ne
vključuje davka na dodano vrednost.

Pogoji dražbe:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo fi-

zične in pravne osebe, ki položijo kavcijo
v višini 10% od izklicne cene. Kavcija se
vplača na žiro račun Mestne občine Ptuj
št. 52400-630-20701. Pred pričetkom
dražbe mora dražitelj izkazati potrdilo o
vplačilu varščine.

b) Varščina bo uspelemu dražitelju vra-
čunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v treh
dneh po končani javni dražbi na njihov
tekoči račun.

c) Osnovno sredstvo je naprodaj po na-
čelu videno – kupljeno.

d) Dražitelj lahko dviguje ceno za naj-
nižji znesek 5.000 SIT.

e) Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki po-
nudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko
na trikratno vprašanje predsednika komi-
sija ni ponujena višja cena.

f) Uspeli dražitelj mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo najkasneje v osmih
dneh po javni dražbi ter plačati celotno
kupnino najkasneje v roku osmih dni po
sklenitvi pogodbe. Če uspeli dražitelj ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe v pred-
pisanem roku, bo prodajni postopek raz-
veljavljen, vplačana varščina pa bo zadr-
žana.

g) Ustrezni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

h) Kupcu se osnovno sredstvo izroči v
last in posest po plačilu celotne kupnine.

i) Ponudniki lahko ponudijo tudi zame-
njavo po sistemu »staro za novo oziroma
staro za staro«.

j) Interesenti si lahko pred dražbo og-
ledajo avtomobil, ki je predmet javne draž-
be na lokaciji, kjer bo dražba, in sicer dne
7. 4. 2000 med 8. in 10. uro.

Mestna občina Ptuj

Ob-24265

Samostojni podjetnik Gashi Skender,
roj. 25. 3. 1963, objavljam prenehanje
opravljanja dejavnosti z dnem 31. 3. 2000.

Dejavnost je bila vpisana v reg. obrtni-
kov dne 1. 12. 1994, matična številka:
5443086.
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

STANOVANJSKA ZADRUGA RTV
z.o.o., Linhartova 17, Ljubljana, štampi-
ljko velikosti 4,2 x 1,2 cm z vsebino: STA-
NOVANJSKA ZADRUGA RTV z.o.o., Lin-
hartova 17, LJUBLJANA. gnn-22183

Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z na-
slednjo vsebino: INTEREUROPA, d.d., Fi-
liala špedicije Koper 38. Ob-24382

Priglasitveni list

Bekim d.o.o., Ribčev laz 36, Bohinjsko
Jezero, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
061024/4065/01-54/1999, izdana dne
7. 9. 1999. gnu-22201

Hrovat Drago, Ulica Cankarjeve briga-
de 117, Ljubljana, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 029049/1425/00-35/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gno-21982

Kalacun Katica s.p., Preglov trg 3,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-612/94 - original, izdan dne 27. 5.
1994. gnr-21854

Malčić Ratko, Vogrsko 175, Volčja
Draga, obrtno dovoljenje, št.
058938/3701/01-47/1998, izdano dne
10. 7. 1998. gnt-22077

Pozvek Franc s.p., Ulica Bratov Uča-
kar 135, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0353/94, izdan dne 3. 5.
1994. gnb-21945

Tajnšek Edvard, Ulica Heroja Poljška
2, Celje, priglasitveni list, opravilna št.
54-624/94, izdan dne 28. 12. 1999.
gns-22028

Vrhovec Zvonko, Vir, Čufajreva 3, Do-
mžale, priglasitveni list, opravilna št.
06-937/94, izdan dne 7. 2. 1994.
gnb-21795

Potne listine

Androjna Mlakar Bernarda, Rogačice
10, Studenec, preklic potnega lista, obja-
vljen v Ur. l. RS, št. 96/1999. gnv-22175

Arbanas Goran, Beblerjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 773646, izdala UE
Ljubljana. gng-21915

Ažman Sebastjan, Trg Prešernove bri-
gade 10, Kranj, potni list, št. BA 959707,
izdala UE Kranj. gnk-22036

Baftiji Seadin, Trg svobode 11, Kanal,
potni list, št. AA 356764, izdala UE Nova
Gorica. gne-22017

Baftiji Seadin, Trg svobode 11, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 101072,
izdala UE Nova Gorica. gng-22015

Balažic Štefan, Grljanska ulica 6, Ver-
žej, potni list, št. AA 51059, izdala UE
Ljutomer. gny-22247

Balićevac Alen, Obirska 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 731803, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-21896

Baranja Andreja, Ul. Lojzeta Hrovata
6, Kranj, potni list, št. BA 360311, izdala
UE Kranj. gnk-22236

Bastjančič Marija, Grčna 38, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 779636, izdala UE
Nova Gorica. gnh-22239

Benčina Ana, Otlica 11/a, Ajdovščina,
potni list, št. BA 830602, izdala UE Ajdo-
vščina. gnt-22131

Brajić Branko, Golnik 112, Golnik, po-
tni list, št. AA 648042, izdala UE Kranj.
gno-21857

Brulc Andreja, Urhova 5, Komenda,
potni list, št. AA 189608, izdala UE Kam-
nik. gnz-22196

Cej Martina, Cankarjeva 48, Nova Go-
rica, preklic maloobmejne prepustnice ob-
javljene v Ur. l. RS, št.12/1999.
gnv-21850

Cimerman Marjan, Zadružna 2, Črno-
melj, potni list, št. BA 724669, izdala UE
Črnomelj. gnb-22045

Cvenk Lidija, Polzela 118, Polzela, po-
tni list, št. BA 217269, izdala UE Želec.
gny-21897

Čebulj Maja, Krašnja 36/a, Lukovica,
potni list, št. BA 87303, izdala UE Dom-
žale. gny-22022

Čemas Eva, Kanižarica 11/b, Črnome-
lj, potni list, št. BA 339747, izdala UE
Črnomelj. gnw-21924

Čermelj Vojko, Vrtovin 10/a, Črniče,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 11/2000. gno-22082

Čiča Milena, Valjavčeva ulica 12, Kra-
nj, potni list, št. BA 112299, izdala UE
Kranj. gnv-22250

Čotar Matej, Marezige 34, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 115214, izdala UE Koper. gnz-22021

Dajčman Barbara, Cesta talcev 89,
Rače, potni list, št. BA 633312, izdala UE
Maribor. gnl-22135

Dakić Slaviša, Polzela 207/b, Polzela,
potni list, št. AA 666077, izdala UE Ža-
lec. gnd-22043

Dedek Miha, Koče 66, Prestranek, po-
tni list, št. BA 815756, izdala UE Postoj-
na. gnr-22254

Demšar Miha, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, potni list, št. BA 112446, izdala UE
Kranj. gnl-22185

Dobravec Simon, Grad 3, Kranj, potni
list, št. BA 526217, izdala UE Kranj.
gnj-22062

Dogša Andrej, Šolska ul. 5, Središče
ob Dravi, potni list, št. AA 686207, izdala
UE Ormož. gnj-21937

Filipič Feliks, Pristava 14/a, Ljutomer,
potni list, št. AA 417249, izdala UE Ljuto-
mer. gnp-22081

Furman Tomas, V klancu 4, Košaki,
Maribor, potni list, št. BA 608562, izdala
UE Ptuj. gne-21767

Gojić Nenad, Vilharjeva ulica 13, Piv-
ka, potni list, št. BA 604783, izdala UE
Postojna. gnb-22170

Goljuf Sonja, Izletniška pot 52, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 761244,
izdala UE Koper. gni-21838

Gorjup Ivan, Spodnja Besnica 61, Zgo-
rnja Besnica, potni list, št. BA 985669,
izdala UE Kranj. gnw-22228

Gorše Matjaž, Celovška 143, Ljublja-
na, potni list, št. AA 980201, izdala UE
Ljubljana. gnv-22100

Grajš Rajko, Partizanska c. 35, Rakek,
potni list, št. AA 999168, izdala UE Cerk-
nica. gnk-22061

Gregorčič Samo, Šmartinska 49, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 973226, izdala UE
Ljubljana. gni-22363

Grozdek Gregor, Sorška ulica 23, Kra-
nj, potni list, št. BA 277245, izdala UE
Kranj. gno-22182

Hajdinjak Tanja, Tomšičeva 3, Lenda-
va - Lendva, potni list, št. AA 51735, izda-
la UE Lendava. gnl-21885

Hamulić Izet, Celovška cesta 246,
Ljubljana, potni list, št. AA 459641, izdala
UE Ljubljana. gnm-21934

Harej Tatjana, Šempas 146, Šempas,
potni list, št. BA 330412, izdala UE Nova
Gorica. gnh-22018

Horvat Valentina, Kidričevo naselje 19,
Postojna, potni list, št. BA 635825, izdala
UE Postojna. gnq-21805

Inajetović Enisa, Koroška c. 36, Tržič,
potni list, št. BA 676012, izdala UE Tržič.
gno-22357

Ivanjko Mateja, Bilečanska 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591891, izdala UE
Ljubljana. gne-22192

Jamaković Amir, Bilečanska 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 557402, izdala UE
Ljubljana. gnu-22226

Janežič Gorazd, Švabičeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 718713, izdala UE
Ljubljana. gnb-22145

Janežič Gorazd, Švabičeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. AC 862, izdalo MZZ RS.
gnz-22146

Jazbec Heino Mirko, Na bazen 3, Pre-
bold, potni list, št. AA 332748, izdala UE
Žalec. gnj-22262

Jazbec Janez, Ul. Alojza Rabiča 56,
Mojstrana, potni list, št. BA 236173, iz-
dala UE Jesenice. gnf-22241

Jurkovič Danijel, Veščica 10/b, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 942914, izdala UE
Ljutomer. gnf-22141

Kandare Andreja, Osenjakova 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 586795, izdala UE
Ljubljana. gnp-22156

Kandare Frančiška, Osenjakova 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 168826, izdala
UE Ljubljana. gnr-22154

Kandare Kaja, Osenjakova 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 586794, izdala UE
Ljubljana. gnq-22155

Kandare Srečko, Osenjakova 2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 876166, izdala UE
Ljubljana. gns-22153

Kočar Simon, Bukovje 7, Sv. Štefan,
Sveti Štefan, potni list, št. BA 600486,
izdala UE Šmarje. gns-22003

Koleša Nataša, Cesta komandanta Sta-
neta 14, Ljubljana, potni list, št. BA
450848, izdala UE Litija. gnk-21911
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Krainer Tea, Gradnikova c. 7, Radov-
ljica, potni list, št. BA 653800, izdala UE
Radovljica. gnu-21951

Kraner Dušan, Ročica 26, Jakobski
Dol, potni list, št. BA 562677. m-494

Krašovec Simona, Partizanska c. 35,
Rakek, potni list, št. BA 586236, izdala
UE Cerknica. gnh-22064

Križnik Marija, Opekarniška c. 12/a,
Celje, potni list, št. BA 97188, izdala UE
Žalec. gnk-22261

Krošelj Brane, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 673886, izdala UE
Ljubljana. gnn-21908

Krošelj Sonja, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 673884, izdala UE
Ljubljana. gno-21907

Kuralt Boštjan, Savlje 22, Ljubljana,
potni list, št. AA 460141, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-21994

Kvenderc Uroš, Mrčna sela 30, Kopri-
vnica, potni list, št. BA 609079, izdala UE
Krško. gnq-21880

Lah Katra, Na klančku 4, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 556279, izdala UE Ljublja-
na. gnx-21948

Lah Renee, Na klančku 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 80501, izdala UE Ljublja-
na. gny-21947

Leber Žiga, Pante 9, Kranj, potni list,
št. BA 677654, izdala UE Kranj.
gnp-22181

Lederer Boštjan, Štrekljeva 36, Mari-
bor, potni list, št. BA 535686, izdala UE
Maribor. gnu-21930

Lužar Lucija, Mokrška 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 708677, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-22059

Maček Tomaž, Podpeška cesta 203,
Ljubljana, potni list, št. AA 462516, izdala
UE Ljubljana. gne-22117

Malus Maja, Opekarska ulica 12, Bre-
žice, potni list, št. BA 743671, izdala UE
Brežice. gnb-22345

Mikolčić Tanja, Simoničev b. 2, Gornja
Radgona, potni list, št. AA 321513, izdala
UE Gornja Radgona. gne-22142

Modernič Marijan, Tepanje 88, Slove-
nske Konjice, potni list, št. BA 918543,
izdala UE Slovenske Konjice. gnt-22127

Nanut Berlot Janja, Pavšičevo naselje
16, Nova Gorica, potni list, št. AA 11046,
izdala UE Nova Gorica. gng-22140

Napotnik Vida, Malgajeva ulica 9, Ve-
lenje, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 6/99. gng-21890

Nemec Katja, Bilje 34/e, Renče, potni
list, št. BA 831032, izdala UE Nova Gori-
ca. gnk-22136

Nemec Roman, Slovenska c. 16, Sre-
dišče ob Dravi, potni list, št. BA 261198,
izdala UE Ormož. gnb-22020

Nosan Stanislav, Gorenja vas - Rateče
14, Škofja Loka, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 94/1999.
gnr-22204

Novak Damijan, Visoko 43, Visoko,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 7/2000. gnw-21849

Novak Herman, Šmartno ob Paki 61,
Šmartno ob Paki, potni list, št. AA
734908, izdala UE Velenje. gnx-22173

Novak Jan, Vojkova 7, Piran - Pirano,
potni list, št. BA 761736, izdala UE Piran.
gng-22240

Osolnik Marko, Herbersteinova 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 846773, izda-
la UE Ljubljana. gnj-21841

Osovnikar Marko, Milčinskega ulica 8,
Celje, potni list, št. BA 303322, izdala UE
Celje. gnm-22034

Osovnikar Vikica, Milčinskega ulica 8,
Celje, potni list, št. BA 547507, izdala UE
Celje. gnl-22035

Pavič Stevo, Ul. Frankolovskih žrtev
44, Celje, potni list, št. AA 378728, izda-
la UE Celje. gne-22042

Pejčić Živko, Kašeljska 48/f, Ljublja-
na, potni list, št. AA 460467, izdala UE
Ljubljana. gnx-22148

Petrušič Boro, Čopova ulica 23, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 51/99. gni-21888

Pfeifer Nataša, Aškerčeva 31, Domža-
le, potni list, št. AA 961188, izdala UE
Domžale. gnq-22305

Pičerko Peklar Slavica, Spuhlja 66/c,
Ptuj, potni list, št. AA 441312, izdala UE
Ptuj. gni-22188

Pintarič Igor, Ane Ziherlove 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 411977, izdala UE
Ljubljana. gnp-21981

Pirkovič Zajc Bojana, Jevšnikova ulica
26, Kisovec, potni list, št. BA 501311,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnc-21769

Pivać Denis, C. Viktorja Svetina 8/B,
Jesenice, potni list, št. BA 852211, izda-
la UE Jesenice. gny-22047

Požar Tanja, Ulica I. tankovske briga-
de 6, Sežana, maloobmejno prepustnico,
št. AI 153417, izdala UE Sežana.
gni-22263

Prelovšek Boris, Vir, Gubčeva ulica 12,
Domžale, potni list, št. AA 961179, izdala
UE Domžale. gnt-22302

Ramić Ahmed, Žabnica 64, Žabnica,
potni list, št. AA 573858, izdala UE Kranj.
gnv-22225

Rovina Gvozden, Osenjakova 8, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 974287, izdala UE
Ljubljana. gnf-22341

Rožmanec Rupnik Barbara, Zelena pot
6, Logatec, potni list, št. BA 175113, iz-
dala UE Logatec. gnc-21844

Rumić Sebastjan, Topniška ulica 70,
Ljubljana, potni list, št. AA 243870, izdala
UE Ljubljana. gnz-22346

Ružič Zlatko, Obala 116, Lucija, Por-
torož - Portorose, potni list, št. AA 15732,
izdala UE Nova Gorica. gnl-21835

Sedej Boštjan, Žabnica 70, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 949556, izdala
UE Ljubljana. gnb-21770

Slak Jernej, Trubarjeva 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 190242, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-22179

Slana Milan, Mele 30, Radenci, potni
list, št. BA 723650, izdala UE Gornja Ra-
dgona. gnq-22130

Smerkolj Roman, Pot na žago 17, Ihan,
Domžale, potni list, št. AA 326395, izdala
UE Domžale. gnn-22133

Smodič Srečko, Elektrarniška cesta 3,
Brestanica, potni list, št. AA 783315, iz-
dala UE Krško. gnv-21900

Smolej Matjaž, C. Viktorja Svetina 3,
Jesenice, potni list, št. AA 662089, izdala
UE Jesenice. gnh-22264

Sovič Suzana, Šafarsko 28/b, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 449974, izdala UE
Ljutomer. gnm-22134

Stibilj Sebastijan, Ustje 36, Ajdovšči-
na, potni list, št. BA 178098, izdala UE
Ajdovščina. gno-22282

Škarić Marjeta, Gorenja vas - Rateče
14, Škofja Loka, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 94/1999.
gnt-22202

Škarić Miha, Gorenja vas - Rateče 14,
Škofja Loka, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 94/1999. gnv-22200

Škarić Mitja, Gorenja vas - Rateče 14,
Škofja Loka, preklic potnega lista, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 94/1999. gnq-22205

Škof Jožef, Gregorčičeva 25, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 202812, izdala
UE Piran. gne-22242

Škufca Silvo, Ob studencu 19/A, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 355911, izdala UE
Ljubljana. gnr-22029

Šmajs Simona, Gradiška 29, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. AA 159874,
izdala UE Pesnica. m-490

Štebe Katarina, Jarška 79, Ljubljana,
potni list, št. BA 814698, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-22006

Šuligoj Marko, Cankarjeva 76, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
53179, izdala UE Nova Gorica.
gnj-21837

Šušteršič Sebastijan, Lucija, Kosove-
lova ulica 14, Portorož - Portorose, potni
list, št. AA 504937, izdala UE Piran.
gnw-21928

Šušteršič Sebastijan, Kosovelova ulica
14, Lucija, Portorož - Portorose, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 16967, izdala
UE Piran. gnt-21927

Tavčar Dimitrij, Dane pri Sežani 28/D,
Sežana, potni list, št. BA 805563, izdala
UE Sežana. gnx-22273

Terčič Zoran, Cankarjeva 50, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 531267, izdala UE
Nova Gorica. gnq-21855

Trojner Bregar Andreja, Kletarska uli-
ca 1, Košaki, Maribor, potni list, št. BA
874505, izdala UE Maribor. gnh-22039

Trošt Marica, Kosovelova ulica 25, Vi-
pava, potni list, št. BA 244701, izdala UE
Ajdovščina. gnc-22244

Vargazon Arden, Gosposka ul. 28, Ma-
ribor, potni list, št. AA 279238, izdala UE
Maribor. gnd-22143

Vesenjak Silvin, Na gaj 58, Brestani-
ca, potni list, št. AA 73802, izdala UE
Maribor. gnf-21766

Vončina Damjan, Drulovka 4, Kranj,
potni list, št. BA 67673, izdala UE Kranj.
gnc-22044

Vuga Borut, Lemutova ulica 4, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
52343, izdala UE Nova Gorica.
gnr-21929

Vuga Marjan, Pohorska ulica 4, Celje,
potni list, št. BA 156765, izdala UE Celje.
gnj-22037

Zdovc Andrej, Ljubljanska cesta 25/b,
Velenje, potni list, št. BA 51227, izdala
UE Velenje. gny-22172

Zelko Jožef, Čevljarska 7, Turnišče,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 11-12/2000. gnm-22184
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Zorko Sašo, Zatišje 29, Celje, potni
list, št. AA 277158, izdala UE Celje.
gnu-21901

Zupančič Dušan, Marijane Gregoran
57, Beograd, potni list, št. AA 832825.
gny-22197

Žagar Barbara, Klavčičeva ulica 6, Ka-
mnik, potni list, št. BA 154852, izdala UE
Kamnik. gnn-22283

Žilić Milan, Ul. Slavka Gruma 48, Novo
mesto, potni list, št. BA 629462, izdala
UE Novo mesto. gng-21840

Osebne izkaznice

Adamič Tanja, Graben 3, Ortnek, ose-
bno izkaznico, št. 247354. gnv-21825

Artenjak Miro, Cesta 6. maja 9, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 200441.
gnl-21760

Bizjak Zoran, Trinkova 92, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 253704.
gnw-22149

Bogataj Marjan, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
153991. gnu-22276

Bogovič Janko, Lenartova pot 48, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 149717.
gnf-22041

Brežnik Darja, Gorica pri Šmartnem
30, Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaz-
nico, št. 288338. gns-22053

Cesar Polona, Log 2, Hrastnik, oseb-
no izkaznico, št. 213913. gns-21853

Cotič Matjaž, Belokranjska 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 276489.
gne-22292

Gorogranc Matiček, Ilirska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 27347.
gnt-21852

Gregurec Damir, Zavrč 8/B, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 101535.
gnp-22356

Grubelnik Franc, Ojstro 27, Laško,
osebno izkaznico, št. 133533.
gnv-22000

Hafner Simona, Podboršt 21/a, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 236763.
gnq-21980

Heljezović Hajrudin, Iška vas 103, Ig,
osebno izkaznico, št. 34665. gnx-22048

Hodža Mustafa, Vodovodna 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 249532.
gnq-22255

Horvat Lea, Rojska c. 27, Domžale,
osebno izkaznico, št. 237886.
gnp-21906

Hvastija Janez, Izletniška 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 17931. gng-21865

Ivanin Dominik, Golnik 67, Golnik, ose-
bno izkaznico, št. 141821. gny-21922

Jagodic Danielle, Posavskega ulica
26, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
21232. gnf-22266

Kajfež Jolanda, Pod Škabrijelom 25,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
25668. gnz-22246

Kerenčič Zdenka, Pesnica 40/A, Pes-
nica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
131324, izdala UE Pesnica. m-472

Koleša Marija, Triglavska 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 8225.
gnx-22023

Koritnik Zora, Župančičeva ul. 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 54198.
gnp-22231

Košič Ludvik, Kamna gora 19, Franko-
lovo, osebno izkaznico, št. 47614.
gnx-21898

Križnik Marija, Opekarniška c 12/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 136781.
gnp-22260

Lah Renee, Na klančku 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 172895.
gnz-21946

Lazar Katja, Dekani 52, Dekani, oseb-
no izkaznico, št. 174273. gnp-22056

Luvin Vladimir, Pliskovica 5, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 27711. gnk-21936

Mavec Bojan, Črtomirova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 51295.
gnc-21894

Merklin Tadeja, Ig 105, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 39227. gnk-22361

Nanut Berlot Janja, Pavšičevo naselje
16, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
197219. gnl-22139

Nemec Katja, Bilje 34/e, Renče, ose-
bno izkaznico, št. 305628. gns-22132

Novak Marija, Merčnikova 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 45839.
gnc-22194

Pahor Žiga, Lešničarjeva ulica 1, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 25872.
gnj-22237

Porić Edis, Klanska ulica 15, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 173551.
gng-22340

Praprotnik Darinka, Loka 7, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 81904. gno-22057

Rački Žiga, Gorenje 62, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 282691.
gnx-21823

Rutar Ana, Tumov dr. 19/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 325314.
gno-21836

Sedej Francka, Na čerenu 11, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 100278.
gnv-22050

Sever Marina, Litostrojska 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 140949.
gnw-22124

Sitar Janez, Stožice 29/B, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 19195. gnd-22343

Sobočan Angela, Moša Pijade 10, Le-
ndava - Lendva, osebno izkaznico, št.
311457. gns-22253

Stariha Branko, Drenov grič 133, Vrh-
nika, osebno izkaznico, št. 171328.
gnx-22223

Turk Lea, Majaronova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159725.
gnx-22348

Turk Stanislava, Gašperšičeva 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 39354.
gne-22167

Vaš Srečko, Filovci 11/b, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 196308.
gni-22138

Veber Stanislav, Obrtniška ul. 3, Rad-
lje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 67377.
gnm-22284

Vesel Aleksandra, Stanežiče 27/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 257675.
gnf-22066

Vozniška dovoljenja

Ajdič Miran, Uskoška 76, Skoke, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BCEFGH, št. 30197, izdala
UE Maribor. m-500

Alibegić Jasmin, Grič VIII/20, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7071, izdala UE Ribnica. gng-22090

Ambrožič Hilarij, Obala 132, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, reg. št.
3285, izdala UE Piran. gnz-21771

Andrejč Vodovnik Suzana, Škofja vas
51/c, Škofja vas, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 28165. gnl-21860

Arnuš Bojan, Tibolci 16/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
30636, izdala UE Ptuj. gne-21796

Baftiji Seadin, Trg svobode 11, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. gnm-22359

Balke Jože, Lendavska ul. 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
08408. gnu-21976

Bartok Erika, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892702, reg. št. 74816, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-22180

Benčina Ana, Otlica 11/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951590, izdala UE Ajdovščina.
gnr-22129

Benić Zoran, Postaja 7, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 1155920, iz-
dala UE Tolmin. gnv-21775

Bešković Amela, Ulica Lojzeta Hrovata
9, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1167541, reg. št. 48243, izdala UE
Kranj. gnf-22095

Bizjak Gorazd, Jesenice 8/a, Jeseni-
ce na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 15184, izdala UE Brežice.
gnu-21801

Blešč Tanja, Kukovičeva 8/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42383,
izdala UE Celje. gng-22190

Bradarič Mato, Tomšičeva cesta 7, Ve-
lenje, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 26/2000.
gnw-22174

Brkan Jozo, Ul. talcev 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
4079, izdala UE Koper. gny-21847

Cetin Vojko, Istrska vrata 7, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, št. 1771.
gnn-22083

Cirar Karol, Tirna 27, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1313475,
izdala UE Zagorje ob Savi. gno-21932

Cvikl Darija, Na okopih 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32478,
izdala UE Celje. gns-21803

Čavž Zdenko, Šumerška 44, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281715, reg. št. 13522, izdala UE Dom-
žale. gnd-22068

Črešnar Uroš, Fošt 14, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19390. gny-21797

Damjanović Ljubomir, Trate 7/B, Zgo-
rnja Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9574, izdala UE Pesnica. m-464
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Dobrila Gabrijel, Planina 138, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
5211. gns-22128

Dragičević Danijela, Ulica Goce Del-
čeva 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1285464, reg. št.
226838, izdala UE Ljubljana. gnv-22350

Ferenc Matjaž, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812882, reg. št. 158016, izdala UE
Ljubljana. gns-22078

Ferfolja Petra, Brolejeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1234473, reg. št. 223514, izdala UE
Ljubljana. gnr-22354

Ferk Marjan, Okrogarjeva 1, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 257.
gnc-22069

Ficko Jožefa, Zbigovci 48/A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3093, izdala UE Gornja
Radgona. gnc-21794

Fink Janez, Šolska 8, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 2596. gns-21878

Finžgar Devid, Titova 42, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
102311, izdala UE Maribor. m-485

Florjančič Mojca, Nad mlini 72, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 33026,
izdala UE Novo mesto. gne-22092

Fric Darinka, Damiševa 9, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
76841. m-469

Gal Marko, Trg revolucije 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5197, izdala UE Maribor. m-473

Galun Dejan, Stogovci 14, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 40024, izdala UE Ptuj. gnv-21975

Gašperlin Jože, Begunje na Gore-
njskem 8, Begunje na Gorenjskem, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
547077, reg. št. 17527, izdala UE Jese-
nice. gni-21863

Glušič Anja, Stanetova 25, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257495, reg. št. 27992. gnb-21820

Glušič Nika, Stanetova cesta 25, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054554, reg. št. 25790. gne-21817

Gorogranc Matiček, Ilirska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1264465, reg. št. 217861,
izdala UE Ljubljana. gnu-21851

Grašovec Monika, Šolska 15, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10763. gnr-21904

Gruborović Duško, IV. prekomorske
10, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 579808, izdala UE Ajdov-
ščina. gnr-21833

Hajdinjak Tanja, Tomšičeva ulica 3, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9117, izdala UE Lendava. gnf-21891

Harej Tatjana, Šempas 146, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnd-21993

Homar Miha, Maroltova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1342827, reg. št. 230621, izdala UE
Ljubljana. gnq-22159

Horvat Aladar, Martinova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1370097, reg. št. 44609, izdala UE
Ljubljana. gnu-22126

Horvat Lea, Rojska c. 27, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244925, reg. št. 33095, izdala UE Do-
mžale. gnq-21905

Hozjan Valerija, Tomšičeva ul. 5, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7538, izdala UE Lendava.
gni-22238

Jagodic Danielle, Posavskega ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1265513, reg. št. 194756,
izdala UE Ljubljana. gng-22265

Jakac Ecio, Erjavčeva 7, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
6424, izdala UE Koper. gnz-21846

Jakopanec Jasminka, Mežanova 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43217, izdala UE Ptuj. gni-22088

Jakovac Igor, Maroltova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 544829, reg. št. 189158, izdala UE
Ljubljana. gnu-22026

Jezernik Anton, Rečica ob Savinji 31,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 5508, izdala UE Mozirje.
gnh-21764

Juhant Milan, Vir, Zoisova 6, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
32160, reg. št. 5961, izdala UE Domža-
le. gno-22032

Jurman Alain, Ulica Sergeja Mašere 3,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. AB, št. 25390, izdala UE Koper.
gnw-22074

Justin Andrejka, Bojana Vodopivca 7,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28663, izdala UE Nova Gorica.
gnx-22073

Juvan Aleš, Tunjiška cesta 2/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19968, izdala UE Kamnik. gnk-22161

Kamenšak Peter Pavel, Ulica talcev 10,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 981140, izdala UE Grosup-
lje. gnk-21861

Karlatec Zvonka, Dobrava 33, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1687, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnx-21923

Kavčič Jože, Juleta Gabrovška 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 735979, reg. št. 21594, izdala UE Kra-
nj. gnm-22209

Kejžar Vida, Kamnitnik 11, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14184, izdala UE Škofja Loka. gni-21813

Kemperle Dina, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 547103, izdala UE Jesenice.
gnr-21829

Klepač Barbara, Prijateljeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191366, reg. št. 171235, izdala
UE Ljubljana. gnt-22152

Klopčič Natalija, Žorgova ulica 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 848789, reg. št. 145919, izdala UE
Ljubljana. gnd-21943

Knez Sandra, Krekova 12, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113725,
izdala UE Maribor. m-507

Koderman Miha, Pot v Močilnik 12,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10859, izdala UE Vrhnika.
gnj-21991

Kokalj Neža, Kropa 89, Kropa, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 20469.
gns-22207

Koleša Nataša, Cesta komandanta Sta-
neta 14, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171534, izdala UE Litija.
gnj-21912

Komac Jožef, Kot 19, Bovec, vozni-
ško dovoljenje, št. 793533, izdala UE To-
lmin. gnd-22093

Konstantinović Miloš, Ul. Zvonimira Mi-
loša 2, Izola - Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9640, izdala UE Izola.
gng-21990

Koračin Marjana, Ljubljanska 102,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 37871, izdala UE Novo me-
sto. gnd-21772

Kovač Barbara, Suha pri Predosljah
32, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 1274065, reg. št. 44353, izda-
la UE Kranj. gno-21786

Kovačič Andreja, Gregorčičeva 23/b,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 326577, izdala UE Ilirska Bi-
strica. gns-21832

Kozar Maja, Murski vrh 20, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11307, izdala UE Gornja Radgona.
gni-21963

Kragelj Jožef, Koprska ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 543633, reg. št. 3184, izdala UE Ljub-
ljana. gni-22063

Krajnc Rudolf, Goriški vrh 57/B, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
6268. gnx-22248

Kraner Dušan, Ročice 26, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9438. m-493

Krasnić Robert, Hardek 4, Ormož, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9332, izdala UE Ormož. gnk-22086

Križnik Marija, Opekarniška 12/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158305, izdala UE Žalec. gny-22251

Kuzma Goran, Rankovci 17, Tišina, vo-
zniško dovoljenje, št. 38702. gnh-22089

Lajovic Nina, Primožičeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243617, reg. št. 222842, izdala
UE Ljubljana. gns-21903

Lanpret Renata, Arbajterjeva 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40028, izdala UE Ptuj. gnl-21985

Leban Marko, Ul. partizanske tehnike
9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, iz-
dala UE Nova Gorica. gnj-21987

Ledinek Ana, Šmarna gora 4, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999738, reg. št. 209710, izdala UE
Ljubljana. gng-22040

Ledinek Lojze, Sv. Primož nad Muto
57, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9337, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-21899

Leskošek Rudolf, Gorenjska cesta 13,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23173, izdala UE Velenje. gnj-22137

Ličan Dejvid, Podgraje 54, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1083891, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl-21810

Lončarevič Dušan, Generala Levičnika
20/a, Koper - Capodistria, vozniško do-
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voljenje, kat. AB, št. 1865, izdala UE Ko-
per. gnv-22075

Macura Jela, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
605730, izdala UE Jesenice. gnw-21774

Makarič Ljubomir, Efenkova 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1026893, izdala UE Žalec. gnw-21999

Malenčić Zdenka, Lancova vas 15, Vi-
dem pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 25516, izdala UE Ptuj.
gnl-21960

Manfreda Boris, Oblakova 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23198,
izdala UE Celje. gnn-22058

Marđonović Marija, Zlatek 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266361, reg. št. 177434, izdala UE
Ljubljana. gnh-22164

Markovič Boštjan, Ulica Tomšičeve bri-
gade 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1191553, reg. št.
136302, izdala UE Ljubljana. gnw-21974

Maselj Blaž, Levstikova cesta 32, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 85239, reg. št. 25189, izdala UE Dom-
žale. gnl-22060

Matis Martin, Sebeborci 70/a, Martja-
nci, vozniško dovoljenje, reg. št. 36819.
gne-21967

Mesarič Saša, Frankolovska 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106110, izdala UE Maribor. m-505

Meško Smiljan, Na gmajni 2, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
57396, izdala UE Maribor. m-489

Metelko Aleksej, Seidlova 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 33872, izdala UE Novo mesto.
gnx-21773

Mezgec Tjaša, Bleiweisova 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734830, reg. št. 37268, izdala UE Kranj.
gnm-21834

Mikolčić Vedran, Mladinska ul. 1, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 36051, izdala UE Gor-
nja Radgona. gnu-21876

Milenković Maja, Gestrinova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371269, reg. št. 235568, izdala
UE Ljubljana. gnr-21954

Miljević Mičo, Dolnja Košana 9, Koša-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13174, izdala UE Postojna.
gnv-21800

Mlakar Danijel, Podlehnik 43, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29883, izdala UE Ptuj. gnl-22085

Nemec Katja, Bilje 34/e, Renče, voz-
niško dovoljenje. gnc-22094

Ocvirk Franc, Cesta I/3, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
424571, reg. št. 9099, izdala UE Vele-
nje. gnk-21761

Ocvirk Matej, Dolenja vas 54, Prebo-
ld, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 19/2000.
gnm-21784

Ogris Emil, Deteljica 1, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 2490.
gnb-21995

Omladič Matjaž, Ložnica 7/c, Žalec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 10/2000. gnz-22171

Orehek Robert, Mala Loka 5, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
462241, reg. št. 15477, izdala UE Dom-
žale. gnl-21935

Pancar Petra, Krožna pot 41, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219308, reg. št. 32617, izdala UE Do-
mžale. gnj-21887

Pavlin Dušan, Jezerska cesta 23, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
136770, reg. št. 18286, izdala UE Kranj.
gnf-22091

Pavlovič Vladan, Ilovški Štradon 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1138823, reg. št. 120307, izdala
UE Ljubljana. gnq-21830

Peric Olga, Vojkova 11, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8672.
gnp-22206

Petkovšek Karmen, Ul. Ivana Rozmana
1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11296, izdala UE Sežana.
gnt-21777

Pirc Andrej, Rudnik I/9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1250520, reg. št. 223072, izdala UE
Ljubljana. gnt-21952

Pliberšek Peter, Kidričeva 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
626216, reg. št. 23768, izdala UE Vele-
nje. gnj-21816

Podobnik Nuška, Mostaniška 4, Cerk-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. D
861653, reg. št. 10270, izdala UE Idrija.
gnu-22176

Poštrak Bojan, Cezanjevci 40/a, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5775, izdala UE Ljutomer. gnv-21879

Prodanovič Uroš, Brestrniška ulica
227, Bresternica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 41976, izdala UE Maribor.
m-503

Purg Roman, Goriška 63, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27444, izdala UE Velenje. gnn-21933

Radiković Dušan, Tbilisijska ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003216, reg. št. 154803, izdala
UE Ljubljana. gni-21938

Remitz Janez, Pod gradom 14, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 1559.
gnb-22120

Resnik Iztok, Kresniške poljane 63,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 204059, izdala UE Litija. gnz-22071

Ritonja Bojan, Rimska ploščad 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25821, izdala UE Ptuj. gnn-22208

Rogelj Bojan, Kamnik pod Krimom 83,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1000585, reg. št. 173175, izdala
UE Ljubljana. gno-22257

Rončević Vesna, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212061, reg. št. 171258, izdala
UE Ljubljana. gnk-21811

Savić Peter, Kosovelova 4, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11960, izdala UE Piran. gnm-22084

Sedej Boštjan, Žabnica 70, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252466, reg. št. 152523, izdala UE
Ljubljana. gnp-21806

Sedej Francka, Na čerenu 11, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

186587, reg. št. 156462, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-22049

Shabani Nevruz, Likozarjeva 22, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347780, reg. št. 51603, izdala UE Kra-
nj. gnz-21996

Slapnik Blanka, Markovičeva 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 99611. m-470

Slivnik Aleksander, Hrušica 94, Hruši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
867467. gnn-21983

Sluga Ana, Zalog 38, Cerklje na Gore-
njskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 638637, reg. št. 23504, izdala UE
Kranj. gnx-21798

Soldat Miroslav, Cesta 4. julija 64, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13744, izdala UE Krško. gnt-22177

Stariha Branko, Drenov grič 133, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14733, izdala UE Vrhnika. gnw-22224

Steinbacher Pušnjak Evgenij, Ob Ra-
doljni 79, Lovrenc na Pohorju, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3333, iz-
dala UE Ruše. m-475

Stopar Anita, Činžat 17/A, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 7973.
m-466

Stožer Andraž, Trčova 142, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
114545. m-468

Suvorov Nina, Žaucerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 216881, reg. št. 185406, izdala UE
Ljubljana. gny-22147

Šebat Dolores, Smokuč 38, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. 1080455, izdala
UE Jesenice. gnn-22258

Šeme Barbara, Šentvid pri Stični 140,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 19771, izdala UE Gro-
suplje. gnt-22227

Šemrov Rajko, Vrh nad Laškim 16, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1034615, izdala UE Laško.
gnh-22014

Šibek Aleš, Črna na Koroškem, Center
158, Črna na Koroškem, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 18078, izdala
UE Ravne na Koroškem. gno-21986

Šišić Istok, Grad 192/a, Grad, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 31850.
gnj-21787

Škof Igor, Strunjan 97/a, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12222, izdala UE Piran.
gnv-21804

Škoflek Erika, Ulica Frankolovskih žr-
tev 34, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27045. gnh-22189

Škrban Janez, Mostje 120, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 3181, izdala UE Lendava. gnd-22268

Štrajhar Branko, Prapreče 3/a, Vran-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
80284, izdala UE Žalec. gnn-22008

Štromajer Planinšek Esma, Ulica Jan-
ka Puclja 9, Kranj, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 808920, reg. št. 26087,
izdala UE Kranj. gnq-21955

Štumberger Boris, Mariborska 357B,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
5720. gnw-22249
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Šuštaršič Ivana, Turkova ulica 15, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 247084, reg. št. 11676, izdala UE
Ljubljana. gnm-22009

Švencbir Jože, Tržišče 41, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 4917.
gnp-21881

Tratnik Martina, Žagolič 19, Col, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1132467, izdala UE Ajdovščina.
gnn-22087

Urbas Katarina, Ivanje selo 18, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
9361, izdala UE Cerknica. gnf-21791

Varl Marjan, Tominčeva cesta 26, Kra-
nj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. S 1146492, reg. št. 11232,
izdala UE Kranj. gnr-22004

Veber Dragoljub, Neubergerjeva ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1026242, reg. št. 206062,
izdala UE Ljubljana. gne-22267

Verdnik Boštjan, Griže 125, Griže, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
179014, izdala UE Žalec. gnz-22046

Vesel Aleksandra, Stanežiče 27/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137443, reg. št. 215872, izdala
UE Ljubljana. gng-22065

Vesel Jožef, Pod hribom cesta I/11,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 787208, izdala UE Grosuplje.
gnf-22166

Vinčić Slavko, Vrazova ulica 52, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101606, izdala UE Maribor. m-506

Vižintin Milan, Bonini 104, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
7903. gnm-21984

Vogrin Bruno, Polički vrh 39, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2360. m-471

Vučina Irena, Trg bratov Mravljakov 10,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20679, izdala UE Velenje. gnz-21821

Vukičević Snežana, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243998, reg. št. 141987, izdala UE
Ljubljana. gnf-22216

Wabra Nina, Ulica Jana Husa 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213832, reg. št. 184814, izdala UE
Ljubljana. gnm-22234

Zakinja Vesna, Belokriška 50, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 412, izdala UE Piran.
gne-21992

Zakotnik Branka, Podlubnik 162, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25509, izdala UE Škofja Loka.
gnk-22186

Zavernik Srečko, Kirbiševih 83, Mikla-
vž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, reg. št. 38618. m-480

Zierer Simon, Kajuhova 18, Sevnica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 13-14/2000.
gns-22178

Zupanec Martin, Rimska cesta 29,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 5560, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gni-21892

Zver Lidija, Lipovci 78, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 35300.
gnw-21874

Žertuš Primož, Koseskega ulica 3/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1075884, reg. št. 203701, izdala
UE Ljubljana. gnx-21848

Žnidarčič Lara, Ivana Suliča 8/B, Še-
mpeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, izdala UE Nova Gorica.
gno-21957

Žužul Ivan, Skopska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1285348, reg. št. 173397, izdala UE
Ljubljana. gnt-21856

Zavarovalne police

ASFALTI MURSKA SOBOTA d.o.o., Di-
jaška 6, Murska Sobota, zavarovalno poli-
co, št. 41401001190 na ime Gerenčer
Matejka, 41401001192 na ime Fujs Ka-
rel in 41401001193 na ime Bugar Vasja,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnw-21824

Bahovec Tramte Zlatka, Vojkova cesta
71, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101228938, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d.. gnj-21812

Bevec Suzana, Parecag 35, Sečovlje -
Sicciole, zavarovalno polico, št. AO -
0714875. gni-21988

Hodžič Fifet, Cesta na Lenivec 14, Se-
žana, zavarovalno polico, št. 684004, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnv-22104

Konečnik Matjaž, Šentjanž 16, Šentja-
nž pri Dravogradu, zavarovalno polico, št.
294050, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-22168

Marđonović Marija, Zlatek 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101274284,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-22165

Pešičer Matjaž, Javornik 19, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št.
229413, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnc-22169

Plevnik Milan, Dobrina 35, Loka pri Žu-
smu, zavarovalno polico, št.
10301000297 - življenska, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnh-21864

Zorc Ivandić Nataša, Koroška ulica
18/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
661500, izdala zavarovalnica Tilia.
gnd-21868

Spričevala

Ahčin Albin, Gornji Rudnik IV/3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene tehnične šole, izdano leta 1982
in 1983. gno-22011

Albert Jana, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, diplomo Gradbene tehniške
šole v Ljubljani, odsek za visoke gradnje,
izdano v šolskem letu 1971/72 na ime
Levašič Jana. gnh-21893

Ambrož Saša, Grpjarkeva 3, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro ra-
čunalniške šole Maribor, izdano leta
1996. m-484

Bajc Marjana, Oražnova 10, Kostanje-
vica na Krki, spričevalo izdano v šolskem
letu 1975/76 na ime Bajc Marija.
gnv-21779

Bezjak Matilda, Bukovci 32, Markovci,
diplomo o zaključenem tri letnem šolanju
na Srednji tekstilni šoli, smer tekstilni ko-
nfekcionar II, izdana leta 1988.
gnz-21971

Bilali Zeqirijah, Kristanova ulica 10,
Ljubljana, diplomo Trgovske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1986. gnc-21919

Blažič Andrej, Gorenjska 31/a, Rado-
vljica, spričevalo o končani osnovni šoli.
gns-22103

Božič Pika, Vodovodna cesta 92/A,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijska šola in gimnazija v Ljubljani, izdano
leta 1999. gne-21842

Čebašek Andreja, Zbilje 8/D, Medvo-
de, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnd-22193

Čehovin Damir, Pod Kerinom 4, Pivka,
potrdilo o obveznem šolanju št. 130/93.
gnf-21966

Černič Marjeta, Križevska vas 18, Me-
tlika, spričevalo 4. letnika Srednje farma-
cevtske šole Ljubljana. gnc-21969

Čeru Dita, Ljubljanska 4 / D, Grosup-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje turistične šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnr-22229

Dekleva Nadja, Šmarska cesta 58, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Centra strokovnih šol, ženski
frizer, izdano 29. 9. 1966. gnm-21788

Dimec Marjana, Pot k ribniku 20, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika in maturiteno spriče-
valo Ekonomske srednje šole v Trbovljah,
izdano na ime Kožar Marjana. gnw-22349

Djurić Slavko, Klanec 19, Logatec, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Gradbene tehnič-
ne šole, delovodski oddelek, izdano leta
1977 in 1978. gnv-22150

Dobrijević Jovan, Zolajeva 12, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Živil-
ske šole Maribor, poklic mesar prodaja-
lec, izdano leta 1974. m-487

Dobrijević Milorad, Zolajeva 12, Mari-
bor, spričevalo Živilske šole Maribor, po-
klic mesar, izdano leta 1984. m-486

Dolenc Franci, Goriče 17, Golnik, sp-
ričevalo Srednje gradbene šole Kranj.
gnh-21964

Dolhar Gabrijela, Kuraltova 14, Šen-
čur, spričevalo Mlekarske šole, izdano
leta 1960. gnk-22111

Drača Aleksandra, Reška cesta 20,
Kozina, spričevalo 3. in 4. letnika SŠ Sre-
čko Kosovel v Sežani, izdano leta 1994 in
1995. gnl-22210

Duh Anton, Štuki 29, Ptuj, končno sp-
ričevalo za osnovno šolo. gnn-21962

Eler Roberto, Plavje 67/b, Škofije, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinar-
ske in prometne šole Koper. gnm-21959

Ferlinc Boštjan, Nebova 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-478

Flajs Vlasta, Majcnova 6, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske
šole v Ljubljani, izdano na ime Gregorič
Vlasta. gnz-21871
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Galun Nada, Zg. Hajdina 16/a, Ptuj,
spričevalo OŠ Markovci, izdano na ime
Zemljarič Nada. gnh-21789

Golob Primož, Vrhovnikova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnw-21799

Gostan Roman, Ravenska 21, Odran-
ci, zaključno spričevalo SETUAŠ Murska
Sobota, prodajalec, izdano v šolskem letu
1998/99. gno-22007

Grubelić Dragica, Kopališka ulica 4,
Višnja Gora, spričevalo 3. letnika Tehni-
ške šole za kemijsko, metalurško, rudar-
sko, lesno in papirno stroko v Ljubljani,
izdano leta 1970, izdano na ime Bojanc
Dragica. gno-22232

Gustinčič Livijo, Sabonje 4, Ilirska Bi-
strica, diplomo Visoke šole za organizaci-
jske vede v Kranju, izdana leta 1986.
gng-21869

Hajdič Adam, Ljubljanska 83, Domža-
le, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdana 25. 6. 1985 v Ljubljani,
št. 40. gni-22013

Hrga Brigita, Dornava 116/c, Dorna-
va, spričevalo o zaključnem izpitu Trgov-
ske šole na Ptuju, izdano leta 1992.
gny-22101

Jan Marjetka, Tomšičeva 78, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem Bled, iz-
dano leta 1982. gnc-22219

Jarc Marjan, Janževa gora 40, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega avtomehanskega centra Mari-
bor, izdano leta 1979. m-496

Jeraj Milena, Mavčiče 109, Mavčiče,
spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj, izdano
leta 1999. gnz-22096

Kajser Jure, Prebačevo 58/a, Šenčur,
spričevalo 3. letnika. gnh-22214

Kaltak Sabina, Tavčarjeva ulica 8, Ško-
fja Loka, spričevalo Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdano na ime Kaltak Aljaž.
gnb-21870

Karahodžič Damir, Ljubljanska 5, Izola
- Isola, spričevalo o končani srednji šoli.
gnx-22098

Kerezović Jagoda, Vinjole 26, Porto-
rož - Portorose, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje ekonomske šole, izdano leta 1994.
gns-22211

Kerezović Jagoda, Vinjole 26, Porto-
rož - Portorose, spričevalo 4. letnika Sre-
dnje ekonomske šole, izdano leta 1995.
gnj-22212

Kerezović Jagoda, Vinjole 26, Porto-
rož - Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole, izdano
leta 1995. gni-22213

Kirič Alojz, Kapelski vrh 104, Radenci,
spričevalo o končani OŠ Kapelski vrh Ra-
denci, izdano leta 1970. gnq-22030

Klemenčič Alojz, Tyrševa 20, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ Mari-
bor, izdano leta 1984 in 1985. m-498

Klep Markač Marjana, Krčevina pri Ptu-
ju 73, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
OŠ Starše. m-497

Kmetec Darjan, Pobrežje 118, Videm
pri Ptuju, zaključno spričevalo Srednje go-
stinske šole v Mariboru, šolsko leto
1983/84. m-482

Kodrič Karmen, Zakl 16/a, Podlehnik,
spričevalo 2. in 3. letnika srednje šole.
gnt-22102

Kondić Mladen, Cankarjeva 5, Šošta-
nj, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike, izdal Strokovni izobraževalni ce-
nter za voznike motornih vozil, št. VE
80/81 A-11, izdano leta 1981.
gnp-22256

Koren Natalija, Volaričeva 19, Koba-
rid, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdano
leta 1989 in 1990, izdano na ime Rot
Natalija. gnj-22362

Koren Peter, Col 54, Col, diplomo iz-
dano v šolskem letu 1993/94.
gnd-21968

Korošec Marjana, Čučkova ulica 3,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Trgo-
vske šole na Ptuju, izdano leta 1992.
gnw-22099

Kos Jelka, Zalarjeva cesta 12, Borov-
nica, spričevalo 3. in 4. letnika PTT SŠC
Ljubljana, izdano leta 1982 in 1983, izda-
no na ime Košir Jelka. gnd-21918

Krmelj Janko, Goriška cesta 42, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu št.
341/72. gnt-21902

Kuder Jurij, Opekarniška 12/d, Celje,
spričevalo 2. letnika ŠCC Poklicne in teh-
niške strojne šole, izdano leta 1999.
gnb-22220

Kuharič Marko, Nova cesta 9, Ptuj, sp-
ričevalo 1. letnika Šolskega centra Ptuj,
oblikovalec kovin, izdano leta 1994.
gnc-22198

Lapanja Žarko, Ročevnica 29, Tržič,
zaključni izpit. gnw-21778

Leban Laura, Kidričeva 7, Koper - Ca-
podistria, maturitetno spričevalo gimnazi-
je Koper, izdano leta 1979. gnn-22108

Lešić Vukotič Marcel, Krakovska 10/b,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. gng-21944

Lovše Andreja, Rosna pot 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1999. gnu-22076

Mahnić Ilfad, Volaričeva 5/a, Postoj-
na, diplomo Srednje gradbene šole v Aj-
dovščini. gnp-21931

Marenče Anže, Bašelj 37/a, Preddvor,
spričevalo 3. letnika ekonomske šole Kra-
nj. gnx-21973

Marinič David, Palovška 6, Kamnik, sp-
ričevalo 3. letnika SCRM Kamnik.
gnr-21979

Matjašič Karina, Gradiška 84, Pesnica
pri Mariboru, indeks, št. 61105526, izda-
la Pedagoška fakulteta Maribor. m-492

Medved Damjan, Dragonja vas 40/a,
Cirkovce, spričevalo 3. in 4. letnika ter
zaključno spričevalo Strojne tehnične šole
Ptuj, izdano leta 1991 in 1992. m-508

Mežek Ladislav, Žirovnica 5, Žirovni-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika VII. gimnazi-
je Vič, izdano leta 1970 in 1971.
gnh-21839

Milankovič Branko, Hudolesova 32,
Maribor, spričevalo 3. letnika Strojno me-
talurške in kovinarske šole v Mariboru,
izdano leta 1992. m-479

Milić Jelena, Pavšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole, izdano leta 1999. gny-22122

Mohorko Irena, Cesta ob gramoznici
22, Miklavž na Dravskem polju, diplomo
Srednje ekonomske šole, izdano leta
1988. m-477

Mole Regina, Titova 25, Radeče, spri-
čevalo 1. letnika I. Gimnazije Celje, izda-
no leta 1977. gnz-22221

Movern Petra, Kersnikova 17, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednješolskega ce-
ntra Rudolfa Maistra, izdano leta 1999.
gnt-21977

Mrak Urša, Žaucerjeva 9, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnh-21914

Mušič Polonca, Kvedrova cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Bežigraj-
ske gimnazije, izdano leta 1980, izdano
na ime Berdajs Polonca. gnm-21759

Novačan Rihard, Zgornje Grušovlje
16/a, Šempeter v Savinjski dolini, obve-
stilo o uspehu pri maturi I. gimnazije v
Celju, izdano 23. 9. 1996, št.
962-745511. gng-21765

Novak Matjaž, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, indeks, izdala SŠEE v Ljubljani.
gno-22332

Ogrinc Franc, Pečetova 12, Maribor,
indeks, št. 93423101, izdala Fakulteta
za gradbeništvo Maribor. m-499

Ogrinc Pugelj Petra, Turjak 36, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
izdano na ime Pugelj Petra. gnh-22364

Otopal Josip, Kešetovo 4, Trbovlje, in-
deks, št. 61168891, izdala Pedagoška
fakulteta. m-481

Pajestka Aleš, Lojzeta Hrovata 6, Kra-
nj, spričevalo o zaključnem izpitu Ekono-
mske srednje šole Kranj, št. 18, izdano
leta 1979. gng-22215

Panjan Katja, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1997. gnu-21926

Pečar Matej, Gerbičeva ulica 46, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Hinko Smrekar
v Ljubljani, izdano leta 1989. gns-21953

Pečnik Ivica, Popovci 28, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra Ptuj, ekonomska smer - prodajalka,
izdano leta 1992. gnv-21875

Pečnik Iztok, Pokoše 17/A, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1991. m-463

Pelaič Luka, Pod Pogovco 26, Križe,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazi-
je Kranj. gnm-22109

Perša Vera, Tomšičeva 12, Lendava -
Lendva, spričevalo 3. in 4. letnika ter sp-
ričevalo o zaključnem izpitu št. 53, izdan
27. 6. 1997 pri Ekonomski šoli Murska
Sobota. gnw-22199

Pešl Majda, Dvorakova 10/B, Maribor,
diplomo Ekonomske srednje šole v Mari-
boru, izdana leta 1972. m-462

Peternel Jurij, Javorje 52, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Sred-
nje kovinarske in cestno prometne šole
Škofja Loka, izdano leta 1993.
gnn-21758

Petrišič Majda, Maistrova 20, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Upravno-admi-
nistrativne šole Maribor, izdano leta 1980
in 1981. m-495
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Pižmoht Nelka, Kajuhova 1, Ptuj, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole v Mariboru, izdano leta 1979 in
1980. m-509

Plemeniti Darko, Bednjica 4, Višnjica,
diplomo SERŠ Maribor, izdana leta 1992.
m-476

Ploj Nataša, Sp. Dobrenje 39, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 3. letnika Sred-
nje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta
1998. m-474

Podgrajšek Danijela, Guličeva 5, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-483

Prosenik Marija, Sketova 13, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Vodmat.
gne-21917

Prostran Kristijan, Kardoševa ulica 8,
Murska Sobota, indeks, št. 20960743,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnf-22366

Pšeničnik Irena, Studenec 38/c, Stu-
denec, spričevalo o zaključnem izpitu št.
156/86. gnq-22105

Pucelj Darko, Trške njive 31, Žužem-
berk, spričevalo 4. letnika Srednje kemij-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnn-22233

Radon Vesna, Posavec 13, Podnart,
zaključno spričevalo za poklic prodajalke,
izdano leta 1985. gny-21972

Rasberger Metka, Mariborska 3, Slo-
venske Konjice, končno spričevalo 3. in
4. letnika, izdana leta 1983 in 1984.
gnb-22070

Rastoka Aleksandar, Peričeva 1, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Mira-
na Jarca, izdano leta 1998. gnh-21939

Reven Damjana, Žirovski vrh 72, Škof-
ja Loka, spričevalo o končani OŠ Edvarda
Kardelja Gornji Logatec, izdano na ime
Podobnik Damjana. gnm-21859

Roškar Jožef, Selnica ob Muri 154,
Ceršak, diplomo Srednje šole elektroteh-
niške in računalniške usmeritve Maribor,
št. 105 I/259/86, izdana leta 1986.
m-504

Rotner Vlasta, Pohorski bataljon 8,
Ruše, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mi-
loša Zidanška Maribor,, izdano leta 1974.
m-465

Rozman Uroš, Šalek 93, Velenje, ma-
turitetno spričevalo. gnd-21768

Salobir Branka, Lutrje 2, Ponikva, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kmetijske in go-
spodinjske šole Šentjur. gni-21763

Savič Darko, Ljubljanska 17/A, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-467

Simčič Matej, Belsko 37, Postojna, di-
plomo Srednje tehnične in naravoslovne
šole v Postojni. gnv-21950

Smodiš Evgen, Veščica 3, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje str. teh. šole, št. 18 v Murski Soboti,
izdano leta 1980. gny-22222

Smolej Maja, Lipce 8/a, Blejska Dob-
rava, spričevalo 3. in 4. letnika Strojne
tehnične šole. gno-22107

Spitzer Brigita, Emonska cesta 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika GTŠ v Lju-
bljani, izdano leta 1981, izdano na ime
Šega Brigita. gne-22217

Stare Dečman Tinkara, Cankarjeva
31/a, Radovljica, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Jesenice.
gnj-22112

Stare Dečman Tinkara, Cankarjeva
31/a, Radovljica, spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Jesenice.
gni-22113

Stare Dečman Tinkara, Cankarjeva
31/a, Radovljica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Jesenice.
gnh-22114

Stojanović Petra, Ziherlova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ X.
SNOUB Ljubljanske v Ljubljani, izdano leta
1992. gnt-22306

Strugar Pavel, Svibnik 13, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Črnomlju, izdano leta
1968. gnh-22339

Šalamun Boštjan, Hrastje, Mota 57/b,
Radenci, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1993/94.
gnc-22269

Šalamun Boštjan, Hrastje, Mota 57/b,
Radenci, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1994/95.
gnb-22270

Šiklič Sandra, Knafelčeva 10/a, Mari-
bor, diplomo Srednje trgovsko komercia-
lne šole Maribor, prodajalec, izdana leta
1993. m-491

Šimic Katja, Vrtača 10, Semič, spriče-
valo 4. letnika Srednje tekstilne šole Met-
lika, izdano leta 1997/98. gnb-21970

Šorli Darja, Ložnica 31/a, Žalec, spri-
čevalo 4. letnika, izdano na ime Pušnik
Darja. gno-21882

Štemberger Simon, Kovačičeva 2, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 6. razreda
OŠ Dušana Bordona Koper. gnn-21783

Teržan Jernej, Petrovče 209, Petrov-
če, spričevalo 3. letnika ŠC Celje, strojni
tehnik, izdano leta 1997. gnp-22106

Trotošek Luka, Zikova 12, Kamnik, sp-
ričevalo 3. letnika SCRM Kamnik.
gns-21978

Turinek Damjan, Zupančičeva 17, Ve-
lenje, zaključno spričevalo št. 96, izdal
CSŠ Velenje leta 1984, Elektro kovinar-
ska in računalniška šola VIP. gnf-22016

Turk Ivan, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne delovodske šole, izdano leta
1981. gnn-22033

Ule Mojca, Casermanova ulica 10, Ce-
rknica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1990,
izdano na ime Svet Mojca. gny-22272

Upelj Ljubo, Cesta 27. aprila 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanične šole, izdano leta
1975. gnz-22271

Uranjek Jure, Goriška c. 39, Velenje,
spričevalo 3. letnika Rudarske šole.
gnd-22243

Uršič Skušek Dušana Alojzija, Pod bre-
sti 32, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Kamnik - duplikat, izdano leta
1963, izdano na ime Rode Dušana.
gne-21921

Vaupotič Rok, Polanškova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnu-22351

Verčon Andrejka, Dobravlje 83, Dob-
ravlje, letno spričevalo 2. letnika Teksti-
lno modelarske šole v Mariboru, izdano
leta 1993. gne-21867

Vidmar Nežica, Ravne 14, Črniče, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu zap. št.
46/75, ženski frizer, izdano 17. 2. 1975.
gnf-21866

Vodeb Gregor, Pod kostanji 14, Celje,
spričevalo Srednje strojne šole Štore, št.
875. gnm-21884

Vojvodić Drago, Preglov trg 3, Ljublja-
na, diplomo Srednje gostinske šole, izda-
na 31. 8. 1986, št. GT 36-310-404.
gnu-22001

Vrečič Alenka, Zg. Ščavnica 40,
Sv.Ana v Slov.goricah, spričevalo o kon-
čani OŠ Lenart - oddelki s prilagojenim
programom, izdano leta 1998. m-460

Vrzič Matea, Avgustinčičeva 37, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Ljubljana-Šiška, izdano leta 1998.
gng-21790

Zagorac Gregor, Polanškova 13, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnt-22352

Zajc Robert, Vrhloga 10, Slovenska Bi-
strica, zaključno spričevalo Srednje kme-
tijske šole Maribor, smer kmetijski tehnik,
izdano leta 1989. m-510

Zoretič Nadija, Filipčje brdo 1/b, Se-
žana, diplomo in letno spričevalo, izdano
25. 5. 1994, poslovno finančna in trgovi-
nska dejavnost, smer ekonomsko komer-
cialni tehnik. gnl-21785

Zupanc Katja, Rožna ulica 5, Celje,
letno spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazi-
je Celje, izdano leta 1997 in 1998.
gnj-21762

Žerjav Anton, Smetanova 30, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske, strojne in metalurške šole Mari-
bor, izdano leta 1985. m-502

Židan Franc, Zduša 4/b, Kamnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje teksti-
lne šole v Kranju, izdano leta 1976.
gno-21886

Žigon Matej, Drabosnjakova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje ke-
mijske šole in gimnazije v Ljubljani, izda-
no leta 1999. gnh-21889

Žmitek Aleš, Stara Fužina 10, Bohi-
njsko Jezero, zaključno spričevalo SLŠ
Škofja Loka, izdano leta 1983.
gny-21872

Žohar Danilo, Dolnja Bistrica 6, Čren-
šovci, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje živilske šole Ma-
ribor, izdano leta 1998. m-461

Ostali preklici

AGROSERVIS d.d., Koroška ulica 58,
Murska Sobota, uradno potrdilo za regi-
stracijo uvoženega vozila Kangoo 1.2,
carinjeno po ECL št. 753 dne 1. 2.
2000, št. šasije VF1KC0AAF21875951.
gny-21822

AVTOMERKUR - SALON VOZIL CIT-
ROEN, Šmartinska c. 152, Ljubljana, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
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vozila, št. A 1174456 za vozilo Citroen
Saxo 1,1 SX, št. šasije VF7SOHD-
ZF57135274. gnz-22025

Bajrektarević Enver, Poljanska cesta
66/a, Ljubljana, osebno delovno dovolje-
nje, št. 424495788. gni-21913

Bičić Sara, Gortanov trg 14, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
20970017, izdala Pravna fakulteta.
gnw-22024

Božič Anton, Liminjanska 87, Portorož
- Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4731/94.
gnx-22123

Brumen Taja, Chengdujska 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9682. gni-22163

Buh Nataša, Planina nad Horjulom 1,
Gorenja vas, preklic dijaške izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 26/2000.
gnp-21831

Bukovnik Petra, Tupaliče 24, Pred-
dvor, dijaško mesečno vozovnico, št.
9578. gnj-22191

Bunjevac Lilijana, Slavka Gruma 56,
Novo mesto, delovno knjižico, reg. št.
38356, ser. št. 261846, izdana 6. 9.
1993. gnl-22110

Cadej Toni, Glavni trg 16, Sevnica, de-
lovno knjižico. gnq-22280

Car Maja, Klemenova 120, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31348,
izdal LPP. gne-22342

Cvetkov Rok, Planina 160, Postojna,
delovno knjižico. gny-21997

Demšar Andreja, Zg. bitnje 132/a, Ža-
bnica, mesečno vozovnico za vlak.
gno-21961

Djurič Milena, Vilharjeva 11, Pivka, de-
lovno knjižico. gnj-22187

DOM UPOKOJENCEV KRANJ, Cesta
1.maja 59, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1004084 za vozilo Renault twingo 1,2.
gnm-21909

Drmanović Lidija, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23422. gnm-21809

Erlah Uroš, Rateče 6, Rateče-Planica,
delovno knjižico. gny-22097

Fakin Frančiška, Jesenovo 44, Čem-
šenik, delovno knjižico. gnn-21958

Fekonja Vanja, Ižanska c. 124 a, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ljubljana in srednja vzgojiteljska šola v Lju-
bljani. gnt-22027

Ferme Branko, Sv. Štefan 46, Sveti
Štefan, delovno knjižico. gnp-22031

Feštanj Simon, Agrokombinatska ce-
sta 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 14439. gnu-22055

Filimonović Breda, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-21808

Flere Oleg, Zoletova ulica 3, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-22080

Friškovec Iršič Gašper, Reboljeva uli-
ca 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
76611, izdala izdala Ekonomska gimnazi-
ja v Ljubljani. gns-21828

Gaber Maja, Lendavske gorice 5, Len-
dava - Lendva, potrdilo o strokovni uspo-
sobljenosti, št. 1304/96-1 z dne 13. 2.
1997, izdala GZ Slovenije. gnc-22344

Goričan Igor, Drapšinova 7, Celje, de-
lovno knjižico. gnr-21883

Gostiša Nataša, Bevke 117, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1007, iz-
dal LPP - kombinirana. gnl-22360

Grobelnik Cecilija, Cesta v Bevče 6,
Velenje, preklic delnic, objavljen v Ur. l.
RS, št. 22/2000. gnu-21776

Grošelj Zmago, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-22118

Hladin Andrej, Udarniška ulica 7, Što-
re, delovno knjižico. gnb-21895

Ibraimov Elvisa, Ulica 14. maja 10, Vr-
hnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
747. gnb-21845

Jakac Andreja, Anžurjeva 6/c, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7369.
gns-22203

Jocič Saša, Bratov Učakar 58, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
28677, izdal LPP. gni-22038

Jorgačevski Aleš, Vandotova 9, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15396. gnr-22079

Jovič Dejan, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-22010

Jurak Tomislav, Ulica bratov Učakar
126, Ljubljana, plovno dovoljenje št.
02/03-2388-82-94 za čoln z reg. oznako
KP 592, izdano 15. 11. 1982.
gnq-22230

Kapetanović Ivan, Torovo 9, Vodice,
kotelno knjižico rezervoarja za UNP tov.
št. 1948, ki ima tekočo št. 2274.
gnc-22119

Kavrečič Petra, Sv. Anton, Hrib 13, Po-
begi, študentsko izkaznico, št.
18970377. gno-21807

Klašnja Igor, Trebinjska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19788,
izdal LPP. gnp-21956

Košmerl Dražen, Vidikovac 11, Rijeka,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1994. gnn-22012

Krivic Vinko, Loke 6, Izlake, delavno
knjižico št. 392721, izdana leta 1989.
gnt-21827

Krupljan Miha, Babškova pot 47, Škof-
ljica, vozno karto, št. 746 - kombinirana,
izdal LPP. gnu-22151

Kvasnik Brane, Valvasorjeva 6, Lesce,
preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS, št.
24/2000. gnc-22019

Lokovšek Tjaša, Rožna dolina, C.
V/19, Ljubljana, delovno knjižico.
gnc-22319

Lombar Franc, Ulica Josipa Lapajne 3,
Cerklje na Gorenjskem, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0042520. gny-22347

Marinović Davorin, Medvoška cesta
18, Medvode, osebno delovno dovolje-
nje, št. 4024/4001867, izdan 25. 2.
2000. gnf-22116

Matić Slavica, Verovškova ulica 22,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za
trgovskega poslovodjo, izdano leta 1994.
gnl-21910

Mencinger Romana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-22115

Metež Tanja, Polhov Gradec 56/a, Po-
lhov Gradec, dijaško mesečno vozovnico,
št. 15000. gnz-22125

Mikelj Marko, Hruševo 104, Dobrova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2388, iz-
dal LPP. gng-22365

Mirt Avgust, Rožno 5, Brestanica, de-
lavsko knjižico št. 13768, izdala Občina
Krško. gnq-21780

Močnik Petra, Dežmanova ulica 4, Le-
sce, delovno knjižico. gnp-21781

Mozetič Janez, Zidanškova 7, Cerkni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št.
001-0212, izdal Integral Notranjska.
gnf-21916

Muhič Filip, Dokležovje, Nova 30, Bel-
tinci, delovno knjižico, reg. št. 14562,
ser. št. 948642, izdala UE Murska Sobo-
ta, dne 26. 4. 1971. gnd-21793

Mulec Ožbej, Dolinarjeva 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 2961,
izdal LPP. gnb-22245

Nikolič Aleksander, Ipavčeva 2, Pek-
re, Limbuš, izkaznico vojnega veterana,
št. 15612. m-501

Novljan Staš, Šišenska 41, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64970315, iz-
dala fakulteta za elektrotehniko v Ljublja-
ni. gnx-21873

Orel Franc, Pri malem kamnu 7, Ljub-
ljana-Šentvid, potrdilo o strokovni izobra-
zbi - učitelj predpisov, inštruktor B kate-
gorije Srednje šole tehničnih strok, izda-
no leta 1990. gnd-22218

Pagon Urša, Vidovdanska 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 014761,
izdal LPP. gnh-21989

Pavčič Marjan, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, kupone št. 293843, izdala Za-
varovalnica Slovenica d.d.. gnq-22005

Petković Nataša, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnc-22144

Petrič Ivan, Polje cesta XX 10, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem tečaju za voz-
nika viličarja, izdano leta 1971.
gnx-21998

Petronijevič Saša, Brilejeva 1, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19338119,
izdala Ekonomska fakulteta. gnr-22329

Pirih Katja, Šentviška gora 8/A, Slap
ob Idrijci, študentsko izkaznico, št.
31990031, izdala Fakulteta za farmacijo
v Ljubljani. gnt-22052

Planinšec Rok, Lešnikova 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81451812.
m-488

Ravnik Tadeja, Ul. bratov Učakar 50,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-22054

Rehar Leon, Pod gradom 7, Vipava,
izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 0031646. gnb-21920

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana,
preklicuje službeno izkaznico pooblašče-
ne uradne osebe na ime: Jalen-Fojkar
Janka, na delovnem mestu vodja oddelka
– pomočnik direktorja, zaposlene na
Davčnem uradu Kranj, pod registrsko šte-
vilko 07121, izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-24263

Sedmak Franc, Rimska c. 34, Šempe-
ter v Savinjski dolini, potrdilo o statusu
vojnega nasilja, izdala UE Žalec, št.
029779 z dne 29. 9. 1998. gnt-22252

Seušek Habjan Tihomila, Gotska ulica
11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnt-22002

Sinčič Kristina, Plemljeva ulica 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6191, izdal LPP. gns-22353
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Smiljanič Stanko, Bregorčičeva 17,
Brežice, delovno knjižico. gni-22338

Srdarev Vesna, Šarhova 80, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33266,
izdal LPP. gnz-22121

Stanić Grujo, Kardeljev trg 2, Velenje,
dve delnici KRS Velenje d.d., št. 025036,
025037. gnb-22195

Stošić Branislav, Hajdoše 41/a, Ptuj,
delovno knjižico, izdal Urad za delo Ptuj
leta 1990. gnt-21877

Struna Mojca, Brilejeva ulica 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30030. gnw-21949

Šebat Dolores, Smokuč 38, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 18970791, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnm-22259

Škufca Silvo, Veliki Podljubenj 22, Ur-
šna sela, delovno knjižico. gnu-21826

Špat Tina, Brilejeva 14, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 2903.
gnj-22162

Štrucl Štefan, Koželjskega 1, Velenje,
tri delnice KRS Velenje, št. 8623, 8624,
8625. gng-21965

Travnik Branko, Sela pri Višnji gori 3,
Višnja Gora, vozno karto, št. 909 s 100
procentnim popustom in spremljevalcem,
izdal LPP. gnn-22358

Urač Sara, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11714,
izdal LPP. gnj-21862

Urbas Katarina, Ivanje selo 18, Rakek,
študentsko izkaznico, št. 1096245, izda-
la Pedagoška fakulteta. gne-21792

Veber Janja, Polje 359, Ljubljana, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 4910, izdal
LPP. gnl-22235

Vesel Aleksandra, Stanežiče 27/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19339588, izdala Ekonomska fakulteta.
gne-22067

Žohar Uroš, Radio Cesta 11, Domža-
le, delovno knjižico. gny-22072
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